STICHTING MUZIEK IN HUIS
TE AMSTERDAM
RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2018

Inhoudsopgave

Pagina

1.
1.1
1.2
1.3

Accountantsrapport
Opdracht
Algemeen
Fiscale positie

2
3
4

2.
2.1

Bestuursverslag
Bestuursverslag directie

7

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Jaarrekening
Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Kasstroomoverzicht over 2018
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten

20
22
23
24
27
31

4.
4.1

Overige gegevens
Controleverklaring

34

J/5600/17/SK

Aan het bestuur van
Stichting Muziek in Huis
Hillegomstraat 12-14
1058 LS AMSTERDAM

Halsteren, 30 april 2019

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van Stichting
Muziek in Huis.
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdracht
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Muziek in Huis te Amsterdam
gecontroleerd. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het is
onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De jaarrekening is met de overige gegevens toegevoegd aan dit rapport over het boekjaar 2018.
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1.2 Algemeen
Opdracht
Ingevolge de door ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening van Stichting Muziek in Huis te
Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken.
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1.3 Fiscale positie
Berekening belastbaar bedrag 2018
De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 bedraagt € 375. Dit bedrag is als volgt
berekend:
€

4.789

Resultaat na belastingen
Bij:
Vennootschapsbelasting

2018
€

930
930
5.719

Af:
Investeringsaftrek

Af: verrekening verliezen
Belastbaar bedrag 2018

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt

1.067
1.067
4.652
2.774
1.878

375
2018
€

Toerekening vennootschapsbelasting aan boekjaar
Verschuldigde vennootschapsbelasting
Mutatie voorziening latente belastingen
Ten laste het resultaat 2018

375
555
930
31-12-2018
€

Balanspost vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 2018

375
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1.3 Fiscale positie
Overzicht verrekenbare verliezen
Per 31 december 2018 beschikt de vennootschap over de volgende fiscaal verrekenbare verliezen, welke tot
het daarbij vermelde boekjaar verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.
Saldo verlies

Verrekenbaar verlies uit 2017

Verrekend

Resteert

€

€

€

2.774
2.774

2.774
2.774

-

Te verrekenen
tot boekjaar

2026

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Audit Combinate B.V.

A.J. van der Vlugt
Accountant-Administratieconsulent
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2. BESTUURSVERSLAG

Intermezzo 14
| JAARVERSLAG 2018

10.000 concerten voor
500.000 ouderen en zieken
Stichting Muziek in Huis

Jubileumgebakjes bij Patyna

Jubileum
Eind 2017 ontstond het idee voor de invulling van de viering van het 10.000ste concert
van Stichting Muziek in Huis (hierna: SMiH). Nee, het was zeker geen nieuw idee, want
het had al veel eerder op de agenda van bestuursvergaderingen gestaan. Maar anders
dan voorheen bleek het nu voor iedereen het juiste moment. Ook voor mij. Een nieuwe
kans, een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. Het was ons heel snel duidelijk hoe
we het idee zó zouden uitwerken dat voor alle bezwaren, die we voorheen hadden,
een oplossing zou worden gevonden. Eén punt was ons direct duidelijk: met het idee
kwamen we tegemoet aan een duidelijke behoefte van veel bewoners in de zorgcentra.
We zouden ons 10.000ste concert niet vieren met een klassiek jubileumconcert of een
symposium, zoals we dat voorheen al vaker hadden gedaan. We gingen het jubileum
vieren met de introductie van een nieuwe tak binnen SMiH: Care for Jazz en een jubileum
tournee met een jazzensemble als officiële start in september.
Het werd flink aanpoten in de eerste helft van 2018 om het idee te concretiseren.
Er moest onderzocht worden of het concept waarop we al jaren klassieke concerten
verzorgen ook toegepast kon worden voor optredens met jazzensembles. We moesten
denken aan zaken als gages van de jazzmusici, akoestiek in de huizen, samenstelling
van de jazzensembles, op welke termijn jazzmusici geboekt moeten worden, wel of geen
audities voor jazzmusici, wel of geen vaste bezettingen, wel of geen programmablaadjes.
En – zeker niet onbelangrijk - hoe we aan de jazzmusici zouden komen! Daartoe waren de
adviezen en de praktische hulp van jazztrompettiste Ellister van der Molen onontbeerlijk.
Ellister maakte mij wegwijs in de wereld van de jazz. En zij maakte in haar netwerk ons
initiatief bekend.
Het concept voor de klassieke concerten bleek prima toepasbaar voor de jazzoptredens.
We zouden audities uitschrijven voor klassieke- en jazzmusici. Duo’s, trio’s en kwartetten.
Net als anders. De jury werd versterkt met twee jazzmusici. De selectiecriteria en de
wijze van inplannen van de ensembles behoefden geen aanpassing.
Een van de bezwaren die we voorheen hadden met het aanbieden van andere muziekstijlen binnen SMiH, was de mogelijke onduidelijkheid bij ons publiek, dat van ons
klassieke concerten verwacht. Alle PR uitingen rondom de jazzoptredens moesten
daarom een andere ‘look and feel’ krijgen. We zetten onze vaste ontwerpster aan het
werk voor een nieuw logo, een jazzfolder, ander affichepapier, een nieuwe website, tot
en met nieuwe lettertypes voor Care for Jazz en blauwtinten. Met de mededeling ‘Care
for Jazz is onderdeel van Stichting Muziek in Huis’ om de relatie duidelijk te maken.
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Zuidwende over optreden Duo
Cristobal Takada: “Interessant,
afwisselend en boeiend
programma. Leuk, zowel Japanse
als Spaanse muziek. Publiek
was zeer enthousiast.”

Thijs Nissen Trio over locatie
Aelsmeer: “Het was een heel
leuk optreden voor enthousiaste
liefhebbers van de muziek.
Er was zelfs een meneer die
een schrift had meegebracht
om ons te laten zien. Zijn vrouw,
die pas overleden was, zong
vaak liedjes en had de songteksten in heel mooi handschrift
daarin opgeschreven.
Ontroerend. Erg vriendelijk en
behulpzaam personeel.”

Ielânen over optreden El Sol y la
Luna: “Erg boeiend en kwalitatief
optreden. De cliënten waren
van begin tot einde geboeid.
Professioneel optreden. Echt
weer eens wat anders, met een
hoog cultureel gehalte!”

Jubileumconcert in Vondelstede

Om het werk op kantoor niet te verdubbelen, moesten er slimme oplossingen worden
gevonden om de nu zo mooi gescheiden processen voor klassiek en jazz voor allerlei
administratieve en operationele taken weer te bundelen. Zo stuurden we voorheen
wekelijks met één druk op de knop de persberichten voor de klassieke concerten
per e-mail uit. Het systeem werd zó aangepast dat met diezelfde druk op de knop de
persberichten voor de klassieke concerten én de speciaal voor de jazz aangepaste
persberichten voor de jazzoptredens werden verstuurd. Eén knop, twee ‘look and feels’.
Dankzij Ellister van der Molen kwam ik in januari 2018 in contact met Greetje Kauffeld.
Na het beluisteren van haar CD ‘A song for you’, opgenomen in 2017, was ik zo enthousiast
dat ik Greetje heb gebeld om te vragen of zij een jubileumtournee in het kader van ons
10.000ste concert wilde doen. Na enige aarzeling stemde Greetje in. Op Greetjes verzoek
sloot pianist Lex Jasper zich aan, op Lex’ verzoek sloot bassist Edwin Corzilius zich aan en
op mijn verzoek, en met ieders instemming, voegde Ellister zich aan dit gezelschap toe.
In februari verzonden we een grote mailing met een brief en de nieuwe folder Care for
Jazz naar alle verzorgings- en verpleeghuizen. Klanten en niet-klanten. In mei 2018
hielden we de audities en konden we naast een aantal klassieke ensembles zeven
prachtige jazzensembles selecteren. Eind juni had ik tien locaties gevonden die graag
met ons het 10.000ste concert wilden vieren met een concert in september gegeven
door het kwartet, dat we ‘Greetje Kauffeld - Lex Jasper duo – Ellister’ gingen noemen.
De tien jubileumconcerten met dit illustere kwartet werden mede mogelijk gemaakt
door Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds |
Banning de Jong Fonds.
In het najaar van 2018 vonden al 105 jazzoptredens plaats.
Nico de Gier, directeur

Greetje Kauffeld - Lex Jasper duo – Ellister

Palissander Marimba Duo
over locatie Verpleeghuis
Leythenrode: “Bijzonder concert
met veel liefhebbers van jazz.
Ook een meneer die echt
afkwam op de marimba. Dit
wegens een goede herinnering
aan een overleden zus met wie
hij in Guatemala was, het land
van de marimba. De muziek
heeft opnieuw haar troostende
functie bewezen.”

Hofstee over optreden Trio
Berend van den Berg: “Wat een
bijzonder mooie ervaring
was het vanmiddag voor de
bewoners, mantelzorgers,
vrijwilligers en collega’s.
Ik hoor over deze middag alleen
maar positieve berichten!!
Nogmaals dank dat jullie zo
snel een ander trio hebben
kunnen regelen.”
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Vogel en Vegter

Jubileumconcert bij ZINN

Concerten, musici, locaties
en luisteraars
In het jaarverslag 2017 (pagina 4) werd in een kleurrijke grafiek getoond dat het aantal
deelnemende locaties zich jaar na jaar opstapelde. Een flink percentage concerten
vond plaats op locaties die al sinds 1998 concerten afnamen. Daarin is in 2018 geen
verandering gekomen.
Hieronder staat een soortgelijke grafiek waarin het aantal musici per startjaar is gebundeld
en voorzien van een eigen kleur. In 2018 traden 141 musici op voor Stichting Muziek in
Huis (SMiH). Naast de 50 nieuwe musici die startten in 2018, speelden nog 28 van de 34
musici uit startjaar 2017, 14 van de 39 uit 2016, 12 van de 30 uit 2015 etc. Uit 1998
speelde nog steeds één musicus in 2018. Gemiddeld speelden de musici 32,5 maanden
voor SMiH. Daarbij de kanttekening dat musici uit startjaar 2018 pas hooguit 4 maanden

Aantal actieve musici verdeeld over hun startjaren
gekleurd per startjaar
2018

150

2017
2016

Leemgaarde over optreden
Scherzando Trio: “Geen gemak
kelijk herkenbare muziek, ook
omdat er voor deze combinatie van
instrumenten niet veel geschreven
is. Toch kon je in de zaal een speld
horen vallen. Prima presentatie
door iemand die van oorsprong
Spaanstalig is!”

Duo Koperberg González over
locatie Belmonte: “Zeer leuk
publiek dat ook erg leuke vragen
stelde. We konden een heel
interactief concert geven en veel
inhoudelijke dingen vertellen
over de muziek.”
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De Drie Hoven over optreden
Soleil Duo: “De maandelijkse
beoordeling van weer een
prima concert. Ik vertel bewoners
soms wat een geluk we hebben
met dit maandelijkse zondag
ochtendconcert. Ook mensen
van buiten prijzen de kwaliteit
van de muziek.”

Duo Verdes

Mirallas de Moraes Duo

- van september t/m december - hebben kunnen optreden en die uit 2017 pas 16
maanden. Het aantal optredens dat een musicus gemiddeld verzorgde was 40, met
dezelfde kanttekening. Uiteenlopend van 2 concerten in één maand tot maar liefst
611 concerten in bijna 15 jaar.
Nog onverminderd overtuigd van het belang van onze concerten voor ouderen en zieken,
streven we naar groei van het aantal concerten en het aantal locaties waar we concerten
verzorgen. In 2018 verzorgden we 737 concerten in 158 locaties, waarvan 41 concerten
plaatsvonden in 16 nieuwe locaties.
Van meet af aan is het de bedoeling geweest om naast de bestaande ensembles ieder
jaar ook nieuwe ensembles de kans te geven optredens te verzorgen voor SMiH.
Daarom houden we sinds 1999 jaarlijks audities. In 2018 verzorgden de nieuwe ensembles
23% van alle concerten. We hebben overigens nooit een bepaling hoeven in te stellen
over aftreding: er is altijd een natuurlijke uitstroom van ensembles geweest.
Met de toename van het aantal concerten nam ook het aantal luisteraars toe.

Aantal luisteraars per jaar
33.000
32.000
31.000
30.000

Soleil Duo in Hogewey

De Thuiskomst over locatie
Soenda: “Een hele leuke plek om
te spelen! Ondanks het feit dat
het hun eerste klassieke concert
was, waren ze tot in de puntjes
voorbereid en was zelfs in de
keuken alles al zodanig af dat er
helemaal geen geluid meer was.
Het publiek was heel enthousiast!”

Het schild over optreden Arcadië
trio: “We zien ze graag nog ‘ns
terug! Het was een fijne middag.
Wat de bewoners heel erg leuk
vonden is dat de musici in de
pauze tussen de bewoners in
liepen en een praatje met de
mensen maakten. Echt contact
maken dus. Leuk!!”

29.000
28.000
27.000
26.000
25.000
2015

2016

2017

2018

Vogel & Vegter over locatie
De Morgenster: “Zeer uitgebreide
en vriendelijke ontvangst.
Al het personeel was betrokken
en werkte eraan mee om het
concert zo prettig mogelijk te
laten verlopen. Met veel liefde
gebracht.“
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The Society

Anna Serieerse Duo

Win-win voor zorgcentra en musici
Voor het welslagen van de concerten is het van het grootste belang dat alle betrokkenen
zich serieus genomen voelen. Of zoals we dat vroeger zeiden: de musici moeten zich
thuis voelen en de bewoners uit. Vanaf het begin worden de concerten geëvalueerd.
Met de zorgcentra en met de musici. Alleen de wijze waarop is aangepast; gedigitaliseerd
en geautomatiseerd. We evalueren een aantal aspecten, waarbij ‘het genieten’ van
de luisteraars en ‘de voldoening’ van de musici als optelsom van alle criteria gelden.
We streven naar een zo hoog mogelijk genot en voldoening en daar slagen we ruimschoots
in, zoals blijkt uit onderstaande grafieken.
Opvallend is dat tussen alle beoordeelde criteria en de mate van genieten van het publiek
een lineair verband is. De programmakeuze is hier echter het meest bepalende criterium.
Hetzelfde geldt ook min of meer voor de mate van de voldoening van de musici, waarbij
de mate waarin het concert ongestoord verliep het belangrijkste criterium is. Omdat niet
alle ensembles een piano gebruiken, is het criterium kwaliteit en staat van de piano/vleugel
hier niet meegewogen.

Schaal 1 t/m 5

Factoren die het genieten beïnvloeden
2016-2018
5,0

400

4,5

350
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300

3,5
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100
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50

Hoe gepast waren de toelichtingen bij het programma?

0

Aantal concerten. Zie cijfers rechterkolom.

1,0
onvoldoende

voldoende

veel

heel veel

bijzonder veel

Hebben de bewoners genoten van het concert?
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Hoe plezierig was het contact met de musici?
Hoe was de kwaliteit van de uitvoering van de stukken?
Hoe presenteerden de musici zich?
Hoe geschikt was het programma voor de bewoners?

Duo Maas in Floriande

Calvo Torres Duo

Factoren die de voldoening beïnvloeden
2016-2018

Hebben de bewoners genoten van het concert?
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bijzonder veel

Beoordeling van de voldoening door de musici

Let vooral ook op de punten van de groene verbindingslijn die het aantal concerten
weergeeft per waardering (horizontale as).
Na de introductie van Care for Jazz was het spannend hoe de beoordeling zou zijn van de
eerste jazzoptredens. De verwachtingen waren hooggespannen en het resultaat mag er wezen.
De jazzoptredens sloegen in 2018 minstens even goed aan als de klassieke concerten.

2018 Gemiddelde beoordeling jazz- (47 evaluaties)
en klassieke concerten (241 evaluaties)
5
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Voor de continuïteit van SMiH zijn de meerjarige contracten van groot belang. Het aangaan
van meerjarige contracten maken we financieel aantrekkelijk voor de zorgcentra door
kortingen te geven. Die kortingen kunnen we gelukkig steeds meer financieren met particu
liere giften. Fondsen zijn minder of helemaal niet bereid exploitatie- of structurele kosten
te dekken en verstrekken met name giften voor specifieke, kortlopende projecten.
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Trio Bosklank

Vera Marijt Trio

Projecten
SMiH had voor het jaar 2018 toezeggingen van vijf fondsen voor projectsubsidies in
het kader van verduurzaming en het jubileum.

Verduurzaming
Doel: het verstevigen van de contacten in de zorg, het aanhalen van nieuwe contacten
– vaak ook nodig door personele wisselingen – en waar nodig verbeteren van de randvoorwaarden voor succesvolle concerten in de zorg, ten behoeve van de verduurzaming
van onze concertseries voor ouderen en zieken.
Fonds: Stichting Elise Mathilde Fonds
Onze vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers hebben in 2018 hiertoe 138 locatiebezoeken afgelegd. Tijdens concerten, met name jubileumconcerten en startende concert
series, en ter voorbereiding op de concerten. Er werden 6540 autokilometers gemaakt.
Om vertegenwoordigers van SMiH automatisch per email aan te kondigen, hebben we
een kleine module laten bouwen in onze concertendatabase. Tevens zijn aanpassingen
gemaakt waardoor sinds de zomer van 2018 heel efficiënt alle concerten op Twitter en
Facebook gepubliceerd kunnen worden met tags naar de locaties en koepelorganisaties.
De subsidie van € 1760 werd ingezet voor reiskosten (€ 1177), overige kosten vrijwilligers
(€ 378) en een aanpassing van de database (€ 205).

Voormalige klanten
Doel: door bezuinigingen in de ouderenzorg is de afgelopen jaren een aantal concert
series beëindigd. Daar waar voorheen voldoende publieke belangstelling was voor de
concerten, willen we per locatie een concert met een eenmalige extra korting aanbieden
om het contact weer aan te halen.
Fonds: Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
Deze subsidie van € 3000 staat nog gereserveerd. Door de vele activiteiten rondom het
10.000ste concert en de introductie van Care for Jazz is dit project verschoven naar 2019.
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Duo Koperberg Gonzalez

De Akert over optreden Duo
Ambiguity: “Anna en Aris
presenteerden zich op bijzonder
charmante wijze. Na ieder
muziekstuk was er applaus en
dan bogen ze gelijktijdig.
Anna gaf bij ieder onderdeel een
zeer mooie uitleg. De bewoners
waren ontroerd.”

Harpduo Carla Bos en Wendy
Rijken over locatie Villa Marijke
Elisabeth: “Geweldig! Zo veel
persoonlijke complimenten
gehad. Van bewoners en gasten
van buiten. Demente vrouw
zingend in pauze: “Ik ben zo blij
ik ben zo blij.” Eerste stuk na
pauze: “Mag ik met jullie mee
dansen?” Zo mooi. Dank voor
bloemetje en wijn!”

Trio Cantabile

Viering 10.000ste concert en
introductie Care for Jazz
Doel: in 2018 vond ons 10.000ste concert plaats. Dit werd gevierd met een grote jubileum
tournee en de introductie van een nieuwe muziektak binnen SMiH. Opzet daarbij was
zoveel mogelijk ouderen en zieken te bereiken, SMiH te promoten en een vliegende start
te geven aan de nieuwe jazzoptredens.
Fondsen: Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en Prins Bernhard Cultuurfonds |
Banning de Jong Fonds
De subsidie van in totaal € 22.000 werd ingezet voor loonkosten musici (€ 7310),
reiskosten musici (€ 1180), marketingkosten (€ 6350), kantoorkosten (€ 3195) en
kosten concertvleugel (€ 3965).

Thijs Nissen Trio

Hof van Batenstein over optreden
Vera Marijt Trio: “Zeer mooi
concert! Luisteraars hebben hier
zeker van genoten. Zaal zat dit
keer echt vol. We zien en horen
ze graag volgend jaar weer!”

Duo Verdes over locatie
Mechropa: “Publiek was erg
enthousiast, zowel tijdens als na
het concert. Ontroerde mensen,
lachende mensen, goedkeurend
gemompel na elk stuk.
Ons programma wordt gelukkig
heel goed ontvangen!”

Jubileumconcert in Hilverzorg Zonnehoeve

Care for Jazz is onderdeel
van Stichting Muziek in Huis
www.careforjazz.nl
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Toelichting op de jaarcijfers
Met name door de bijzondere projectkosten en door de groei van het aantal concerten
ten opzichte van 2017 met 48 concerten, ofwel 7%, is een aantal kostenposten – deels
eenmalig - flink toegenomen.
Op maandag 8 oktober 2018 ontving SMiH onverwachts haar eerste nalatenschap.
Een bedrag van € 53.500 was op de rekening bijgeschreven. Een geweldige verrassing.
En net een week na afloop van de jubileumtournee. We hebben dit legaat gereserveerd
voor contractueel vastgelegde kortingen op toekomstige concerten. Dit geldt ook voor
een paar andere particuliere donaties en subsidies uit 2018 en eerder. Deze vormen
samen de ‘Subsidies komende jaren’ op de balanspost Overlopende passiva. De liquide
middelen (op de balanspost Vlottende activa) zijn evenredig toegenomen.*
De kortingen aan de zorgcentra werden tot 2015 grotendeels vanuit - vaak meerjarige subsidies gedekt. Sinds 2015 heeft SMiH geen subsidie voor de reguliere concertkosten
meer kunnen krijgen, alleen subsidies voor kortstondige projecten, zoals symposia en
jubilea. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft SMiH nu de gewenste buffer ter grootte
van de kortingssom. Hiermee zijn alle kosten van de contractueel afgesloten concerten
gegarandeerd gedekt. Voor het bestuur en de directeur een hele grote zorg minder.
Met dank aan Koeno Sluyterman van Loo, die SMiH had aanbevolen voor het legaat!
In 2018 hebben we geïnvesteerd in nieuwe computers en een nieuwe A3 printer.
Laatstgenoemde wordt gebruikt voor de circa 7000 affiches (concertaankondigingen)
die we jaarlijks maken.
De kosten van de introductie van Care for Jazz bedroegen € 3557. Hieronder vallen de
aanschaf van een geluidsinstallatie voor de jazz-zangers en een abonnement op ANP
perssupport. Kosten voor drukwerk, mailing en website vielen door Care for Jazz zo’n
€ 3000 hoger uit dan in 2017. Om kostentechnische redenen is besloten de bestaande
website simpelweg te klonen en met een andere ‘look and feel’ als careforjazz.nl te
lanceren. Kosten bedroegen € 325. Deze kosten vallen onder Verkoopkosten.
De kosten van onderhoud instrumenten onder Algemene kosten zijn € 6000 hoger dan
het voorgaande jaar. De kosten werden voor het grootste deel gemaakt voor het dure
transport van de twee concertvleugels die werden ingezet voor de jubileumtournee.
Voor de meeste concerten werd de prachtige nieuwe Boston vleugel gebruikt die voor
het haast symbolische bedrag van € 1000 begin 2018 werd verkregen. Om de nog
hogere transporten op weekenddagen te voorkomen, werd daarnaast een paar keer
onze Förster vleugel ingezet. De Boston vleugel staat in bruikleen bij Mechropa in
Den Haag, de Förster vleugel bij Eikendonck te Vught.
SMiH heeft elf goede piano’s en ook elf goede vleugels in beheer. Deze instrumenten
zijn in de loop der jaren aan SMiH geschonken en staan op locaties in bruikleen.
De totale kosten van alle stembeurten in 2018 bedroegen € 4144. Deze kosten werden
grotendeels doorberekend aan de betreffende zorgcentra.
De begroting voor 2019 is ongeveer gelijk aan de normalisering - dus zonder de bijzondere
projectkosten - van 2018.

*

10

Zie ook het rapport inzake jaarstukken 2018.

Anna Serierse Duo over locatie
Rosorum Residentie Joannes de
Deo: “Het was ontzettend fijn om
op deze plek te spelen! Het was
voor hen de eerste keer dat er een
jazzconcert werd gespeeld, en dat
vonden de medewerkers best
spannend, maar ze kregen naderhand veel heel positieve feedback
van de bewoners. Er was zelfs een
bewoonster die veel liedjes meezong, dit was ontzettend leuk!!!!”

Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit:
Frank Verschoor,
zorgmanager
voorzitter

Mirsa Adami,
pianist
secretaris

Nienke Stel,
econoom, accountant
penningmeester

Lonneke Mertens,
marketeer/strateeg
algemeen lid

Huib Ramaer,
musicoloog
algemeen lid

De bestuursfuncties zijn
onbezoldigd. De bestuursleden
hebben geen (neven)functies
die zouden kunnen leiden tot
belangenverstrengeling.

Balans, begrotingen en jaarcijfers
Balans per 31 december 2018 (bedragen in euro’s)

ACTIVA

PASSIVA

Materiële vaste activa:

Eigen Vermogen

- Instrumenten, inventaris, vervoermiddelen
Financiële vaste activa

14.900
1.412

Vorderingen en overlopende activa

29.705

34.893

Onderhandse lening

-

Crediteuren

-

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

960

Liquide middelen

163.092

Overige schulden en overlopende passiva

173.256

Totaal activa

209.109

Totaal passiva

209.109

Rekening van Baten & Lasten 2018
737 concerten
Bijdragen zorgcentra/podia
Subsidies en giften

Begroting 2019

700 concerten

700 concerten

302.811

280.385

290.870

45.650

21.520

24.100

Totaal baten
Personeelskosten

Begroting 2018

348.461

301.905

314.970

-258.283

-233.156

-237.095

Afschrijvingen

-5.318

-6.000

-6.000

Huisvestingskosten

-7.138

-7.349

-7.295

Verkoopkosten

-11.968

-8.500

-14.000

Vervoerskosten

-34.055

-28.600

-30.780

Kantoorkosten

-12.094

-11.650

-12.300

Algemene kosten

-13.968

-6.650

-7.500

Totaal lasten
Bedrijfsresultaat

-342.824

-301.905

-314.970

5.637

0

0

Financiële baten en lasten

82

Resultaat voor belastingen

5.719

Belastingen
Overige reserves

-930

Bestuurs-, kas- en juryleden zijn onafhankelijk
en onbezoldigd.

4.789

Toelichting
De begroting 2018 was gebaseerd op de kosten van alleen de reguliere activiteiten van
SMiH, exclusief jubileumconcerten, op basis van een raming van 700 concerten.
Voor het rapport inzake jaarstukken 2018 en accountantsverklaring zie
www.stichtingmuziekinhuis.nl/wp-content/uploads/Jaarrekening-2018.pdf
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Colofon
Stichting Muziek in Huis
Hillegomstraat 12-14
1058 LS Amsterdam
Tel. 020 614 3445
info@muziekinhuis.nl
www.muziekinhuis.nl
IBAN NL06 INGB 0005 1527 46
KVK Amsterdam 34.11.07.90
BTW NL 808.333.185.01

Hoe steun ik Stichting Muziek in Huis?
SMiH heeft in 2018 een record aantal concert gegeven: 737. Begin 2019 stonden al
weer 943 concerten gecontracteerd, waarop we 41.000 luisteraars verwachten.
SMiH wordt niet structureel ondersteund door fondsen en is daardoor afhankelijk van
de steun van particuliere donateurs en sponsoren.
Wilt u Stichting Muziek in Huis ondersteunen?
Wij zijn blij met elke gift!
Vanaf € 120,- per jaar bent u Vriend.
Vrienden ontvangen de CD ‘Leven lang klassieke muziek’ gratis en een uitnodiging voor
het jaarlijkse vriendenconcert.

Cover: Ellister van der Molen en
Edwin Corzilius tijdens jubileum
concert in Vondelstede.
Foto: Lonneke Mertens
Ontwerp: Pauline Tournier

@MuziekinHuis
@stichtingmuziekinhuis

ANBI
© juni 2019
Stichting Muziek in Huis,
Amsterdam

Verbindt u zich voor minimaal 5 jaar – ongeacht het bedrag – door een Overeenkomst
gift in geld aan te gaan, dan is uw gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Zie ook www.muziekinhuis.nl/anbi
Verbindt u zich voor minimaal 5 jaar met een schenking van minimaal € 500 per jaar
dan bent u Familie. Familie krijgt de CD, een uitnodiging voor het Vriendenconcert en
toegang tot audities en workshops.
Geef een concert of concertreeks cadeau. Neemt u alstublieft contact op met het bureau:
020 614 3445 of stuur een e-mail naar info@muziekinhuis.nl
Voor elke gift of schenking krijgt u een ontvangstbevestiging voor uw administratie.

Met dank aan:
Donateurs, Vrienden en Familie
Fonds Sluyterman van Loo
Stichting RCOAK
Prins Bernhard Cultuurfonds |
Banning de Jong Fonds
Mr. August Fentener van Vlissingen
Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door onze Vrienden
en Familie. Informatie over Vrienden en Familie vindt u op
www.muziekinhuis.nl/donateurs

3. JAARREKENING

Stichting Muziek in Huis
Amsterdam

3.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Instrumenten
Inventaris
Vervoermiddelen

10.520
3.380
1.000

13.920
490
1.000
14.900

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

1.412

15.410

1.967
1.412

1.967

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

7.656

8.920

22.049

134
2.804
29.705

11.858

Liquide middelen

163.092

81.485

Totaal activa

209.109

110.720
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3.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves

31 december 2018
€
€

34.893

31 december 2017
€
€

30.104
34.893

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

Totaal passiva

30.104

-

268

960
173.256

1.115
79.233
174.216

80.616

209.109

110.720
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3.2 Staat van baten en lasten over 2018

€

258.283
5.318
7.138
11.968
34.055
12.094
13.968

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten

€

348.461

Netto-omzet
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

2018
€

2017
€
296.296

233.541
6.100
7.097
5.553
28.879
9.681
8.893
342.824

299.744

5.637

-3.448

82

82

-

Resultaat voor belastingen
Belastingen

5.719
-930

-3.448
689

Resultaat

4.789

-2.759

Pagina 22

Stichting Muziek in Huis
Amsterdam

3.3 Kasstroomoverzicht over 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

2018
€

€

5.637
5.318
-555

-3.448
6.100
555

4.763
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen (excl. vennootschapsbelasting)
Kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen en
vennootschapsbelasting)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Belastingen

-4.957

93.225

13.621
75.244
85.644

82
134

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

8.664
11.871
-134

216
85.860

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Mutaties overige financiële vaste
activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

6.655

-17.981

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2017
€

-3.808

-134
11.737

-1.000

555

-555
-3.253

-

-1.555

-500
-

-500

82.607

9.682

80.485
82.607
163.092

71.803
9.682
81.485
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving
Onderneming
Stichting Muziek in Huis, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 34110790. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hillegomstraat 12-14 te
Amsterdam.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Muziek in Huis, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit
het bevorderen, verzorgen en (laten) uitvoeren van muzikale activiteiten primair in de zorg- en welzijnsector.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van de vennootschap 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 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.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
Financiële vaste activa
Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is
dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op
investeringen.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren, permanente
verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, waarbij actieve
belastinglatenties slechts worden gewaardeerd indien en voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Instrumenten

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Afschrijvingspercentages:

Inventaris

Vervoermiddelen
€

Totaal 2018

€

€

€

89.658
-74.738
14.920

19.842
-19.352
490

5.000
-4.000
1.000

114.500
-98.090
16.410

-4.400
-4.400

3.808
-11.077
11.077
-918
2.890

-

3.808
-11.077
11.077
-5.318
-1.510

89.658
-79.138
10.520

12.573
-9.193
3.380

5.000
-4.000
1.000

107.231
-92.331
14.900

20 %

20 %

20 %

Omdat er in 2018 drie nieuwe computers en een nieuwe printer zijn aangschaft, zijn alle volledig afgeschreven
computers en printers gedesinvesteerd. Dit betreft computers en printers aangeschaft in een periode van
2002 tot en met 2014.
Financiële vaste activa

Overige vorderingen
Waarborgsommen
Actieve belastinglatentie

31-12-2018
€

31-12-2017
€

1.412
1.412

1.412
555
1.967
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3.5 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA

Overlopende activa
Diversen
Te verwachten subsidies

31-12-2018
€

31-12-2017
€

49
22.000
22.049

44
2.760
2.804
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3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2018
€

2017
€

30.104
4.789
34.893

32.863
-2.759
30.104

31-12-2018
€

31-12-2017
€

375
585
960

1.115
1.115

4.700
158.910
9.646
173.256

4.600
71.095
3.538
79.233

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

Overlopende passiva
Accountantskosten
Subsidies komende jaren
Vooruitgefactureerde bedragen

Met betrekking tot de subsidies komende jaren kan Stichting Muziek in Huis al dan niet meerjarige giften van
particulieren en fondsen ontvangen. Deze worden gedeeltelijk gereserveerd en aangewend voor de concerten
in het komende jaar of de komende jaren. De giften worden voor 100% aangewend als aanvulling op de
bijdragen voor de concerten van de zorgcentra, opdat alle kosten worden gedekt.
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3.5 Toelichting op de balans
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke rechten
Schenkingen
In juni 2014 is een Bluthner vleugel geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van
schenken bedroeg € 25.000. De onderneming neemt de materiële vaste activa in de balans op tegen
verkrijgingsprijs, voor deze vleugel is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve het
zichtbaar maken van de materiële vaste Activa.
In mei 2015 is een Perzina piano geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van
schenken bedroeg € 4.500. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs, voor
deze piano is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar maken van
de materiële vaste activa.
In januari 2016 is een Schiedmayer vleugel geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment
van schenken bedroeg € 16.000. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs,
voor deze vleugel is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar
maken van de materiële vaste activa.
In november 2017 is een piano geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van schenken
bedroeg € 3.000. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs, voor deze piano
is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar maken van de
materiële vaste activa.
In april 2018 is een vleugel geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van schenken
bedroeg € 12.500. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs, voor deze
piano is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar maken van de
materiële vaste activa.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Netto-omzet
Giften
Bijdragen zorgcentra/podia
Subsidies

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Bruto lonen musici
Bruto loon directie
Kosten zelfstandige musici

2018
€

2017
€

20.140
302.811
25.510
348.461

39.428
256.868
296.296

255.397
2.886
258.283

231.331
2.210
233.541

77.645
37.174
140.578
255.397

81.905
33.179
116.247
231.331

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende het jaar 2018 werkte voor de stichting een directeur en een kantoormedewerken, samen 1,4 fte.
Dit gold ook voor 2017.
Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak
Verkoopkosten
Kosten introductie Care for Jazz
Kosten drukwerk en website
Auditiekosten

Vervoerskosten
Onderhoud en gebruik auto
Overige vervoerskosten

7.138

7.097

3.557
8.211
200
11.968

5.089
464
5.553

6.146
27.909
34.055

5.295
23.584
28.879
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Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Portokosten
Accountantskosten
Administratieve dienstverlening
Telecommunicatie
Bankkosten

Algemene kosten
Notariskosten
Onderhoud instrumenten
Zakelijke verzekeringen

2018
€

2017
€

2.859
3.233
2.475
2.116
882
529
12.094

1.033
2.784
2.385
2.096
913
470
9.681

272
11.664
2.032
13.968

272
6.623
1.998
8.893

Ten behoeve van de concerten binnen het jubileumtournee zijn extra kosten gemaakt voor transport van een
concertvleugel naar diverse locaties en hebben extra stembeurten plaatsgevonden. Dit verklaart de stijging
van de onderhoudskosten instrumenten.
Belastingen
Vennootschapsbelasting
Mutatie voorziening latente vennootschapsbelasting

375
555
930

-134
-555
-689

Amsterdam, 30 april 2019
Stichting Muziek in Huis

N. de Gier
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4.1 Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van
Stichting Muziek in Huis
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Muziek in Huis te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Muziek in Huis per 31 december 2018 en van het resultaat over
2018 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
- de balans per 31 december 2018
- de Staat van baten en lasten over 2018, en
- 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 Muziek in Huis 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 bestuursverslag.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit de
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 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.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijjkheden 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 algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel balang als gevolg
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheid 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.
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 de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timming
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
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:
- Het identificeren en inschatten van risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 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 geschriftem het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
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- 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 schatting door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de directie en het bestuur 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.

Halsteren, 30 april 2019
Audit Combinate B.V.

A.J. van der Vlugt
Accountant-Administratieconsulent
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