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Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op
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Wilhelminaveld 96
4611 WJ Bergen op Zoom

Kenmerk

Behandeld door

Datum

55160/2021

MCO

13 mei 2022

Geachte Raad van Toezicht en bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 626.133 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -, beoordeeld.
2

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Regionaal podium voor popcultuur Bergen
op Zoom
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Regionaal podium voor
popcultuur Bergen op Zoom te Bergen op Zoom over 2021 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 met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur en de raad van toezicht
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in
overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties zonder
Winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. De Raad van Toezicht is
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van
de stichting.

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 entiteit, 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.
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 Regionaal podium voor popcultuur Bergen op Zoom per 31 december 2021 en van
het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaggeving C1 Kleine
Organisaties zonder Winststreven.
Sliedrecht, 13 mei 2021
Hoek en Blok Audit B.V.

B.P.M.C. van der Corput MSc RA

Paraaf ter identificatiedoeleinden:

Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom te Bergen op Zoom
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom heeft ten doel:
a. Het aanbieden van pop- en dance cultuur in de breedste zin van het woord.
b. Het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang (dat met het
bovengenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn).
2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
a. De organisatie van popcultuuruitingen, zoals popconcerten en dancefeesten.
b. Het faciliteren van opleidingen, die in relatie staan met de stichtingsdoelen en het aanbieden van daarmee
in verband liggende werkervaringsplaatsen.
c. Het bieden van een platform annex broedplaats voor popmuzikanten en artiesten.
d. Het beschikbaar stellen van ruimtes voor het culturele amateurveld.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt de stichting bestuurd door de heer G.P. de Koster (zakelijk leider).
3.3

Subsidies

Exploitatiesubsidie:
Van de Gemeente Bergen op Zoom wordt een exploitatiesubsidie ontvangen.
Conform het raadsbesluit van 23 juni 2016 (RVB 16-0041: Beleidskader 2017-2020) wordt er vanaf 2016
onder strikte voorwaarden gedurende 5 jaar een extra exploitatiesubsidie toegekend van € 150.000. Vanaf
2021 is deze extra exploitatiesubsidie te vervallen.
Huuregalisatie:
Van de Gemeente Bergen op Zoom is een subsidie in verband met huuregalisatie ontvangen.
3HO organisatieontwikkeling:
Er is voor de 3HO organisatieontwikkeling € 109.591,95 aan middelen ontvangen van de Gemeente Bergen
op Zoom.
3.4

Raad van Toezicht

Per balansdatum is de heer C.D.M. Vanwesenbeeck voorzitter Raad van Toezicht en de heer J.F. Schlee
secretaris. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn de heer P.A.J.M. Verheijen, mevrouw A.M.
Uittenbogerd, de heer K.H.G.J. Damveld en mevrouw M. de Jonge-van den Berg.
3.5

Bestemming van het resultaat 2021

Het negatief saldo over 2021 bedraagt € - tegenover een batig saldo over 2020 van € 83.059.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 8.
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt € - tegenover € 83.059 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als
volgt worden samengevat:

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Verschil 2021

Verschil
realisatiebegroting
2021

€

€

€

€

€

225.632
23.968
897.351

481.500
45.000
415.000

170.492
20.611
812.887

55.140
3.357
84.464

-255.868
-21.032
482.351

1.146.951

941.500

1.003.990

142.961

205.451

241.966

218.000

66.615

175.351

23.966

27.818

51.500

25.259

2.559

-23.682

Personeelslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Exploitatielasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

414.558
52.895
269.810
44.186
27.840
35.085
31.455

360.000
54.561
282.000
20.000
23.000
33.000
25.500

375.051
60.596
269.555
27.370
26.085
37.167
30.344

39.507
-7.701
255
16.816
1.755
-2.082
1.111

54.558
-1.666
-12.190
24.186
4.840
2.085
5.955

Som der lasten

875.829

798.061

826.168

49.661

77.768

1.338

-126.061

85.948

-84.610

127.399

-1.338

-1.636

-2.889

1.551

298

-

-127.697

83.059

-83.059

127.697

Baten
Netto-omzet
Sponsorbijdragen
Subsidiebaten
Bruto-omzetresultaat
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling organisatie van popcultuuruitingen
Inkoopwaarde van de omzet
Kosten van beheer en administratie

Resultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

247.809

247.809

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

156.192
16.133

Werkkapitaal

190.723
16.133
172.325

206.856

75.484

40.953

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

7.592
305.679
140.537

3.939
124.540
207.143
453.808

335.622

378.324

294.669

75.484

40.953
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FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2021
Algemeen
In 2021 zouden wij ons 10-jarige bestaan vieren. Gelukkig hebben we dit gedaan maar wel op
een andere wijze dan oorspronkelijk de bedoeling was. Liveoptredens en fysieke ontmoetingen
is de essentie en dat missen we enorm. Gelukkig geeft de documentaire over 10 jaar GebouwT een hele mooie inkijk in het proces van hoe en door wie het poppodium tot stand is
gekomen.
De pandemie geeft ook kansen zoals het project Young Creations en de streaming events. Nu
wordt de uitdaging om de doelstellingen en activiteiten van Gebouw-T te bestendigen en zijn
we op pad met zogenaamde ‘triple helix’ partners zoals de gemeente, onderwijs, partners en
bedrijven om samen aan de slag te gaan met de toekomst voor de organisatie waarbij
podiumkunsten, onderwijs en samenwerkende bedrijven bij elkaar komen in de 3HO
organisatie. De nieuwe organisatie wordt een hybride leeromgeving waarin ‘leven lang
ontwikkelen’ centraal staat. Zo is er al één techniekteam geformeerd voor Gebouw-T en De
Maagd en werken de programmeurs en marketeers al nauw samen. Er ontstaat synergie, een
gezamenlijke visie en werkwijze en begrijpen we elkaar steeds beter.
Met trots kijk ik naar ons team en naar onze betrokken vrijwilligers. Onze vrijwilligers aantallen
zijn zelfs gegroeid en we zien dat onze investering in begeleiding en communicatie met de
vrijwilligers zeer gewaardeerd wordt.
Ik wil iedereen bedanken, met name ons team, de technici, de muzikanten, de vrijwilligers, de
toezichthouders, samenwerkingspartners, de business club leden en sponsoren. Ik ben blij dat
we er samen een positieve draai aan hebben gegeven en dat we altijd hebben gedacht in
kansen in plaats van beperkingen. Gemeente Bergen op Zoom, de landelijke overheid, Fonds
Podiumkunsten en Kickstartcultuurfonds zijn we dankbaar voor de support aan de Gebouw-T
en de culturele sector. En natuurlijk ons publiek wat ons massaal is trouw gebleven! Hopelijk
mogen we snel weer samen ‘live’ muziek beleven zonder restricties en vrij.
Doelstelling Stichting Regionaal Poppodium Bergen op Zoom
1. De Stichting Regionaal Poppodium Bergen op Zoom heeft tot doel:
A. Het aanbieden van pop- en dancecultuur in de breedste zin van het woord;
B. Het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts
door:
A. De organisatie van popcultuuruitingen zoals popconcerten en dancefeesten;
B. Het faciliteren van opleidingen, die in relatie staan tot de stichtingsdoelen en het aanbieden
van daarmee in verband staande werkervaringsplaatsen;
C. Het bieden van een platform annex broedplaats voor popmuzikanten en artiesten;
D. Het beschikbaar stellen van ruimten voor het culturele amateurveld.

Programmering & marketing
2021 was wederom een turbulent jaar. De eerste weken van het jaar stonden in het teken van
de lockdown en zelfs de avondklok. Veel shows konden niet doorgaan en werden verplaatst. In

die periode zijn wel livestreams verzorgd, geproduceerd samen met een team aan freelance
technici, met o.a. Sandra van Nieuwland, HBA On Tour, Quiz’M, Leif De Leeuw Band. Daarnaast
heeft Gebouw-T de streamingperiode gebruikt voor het uitproberen van nieuwe concepten.
Met Mazzy Nodigt Uit hebben we lokale hiphopartiest Mazzy de programmering laten doen
van een eigen livestream. Samen met Jeroen Search en Visual Scumbagz hebben we een
analoge techno set gemaakt met visuals en deze opgenomen onder de naam: ˌin(t)ərˈakt. Ook
onze muziekwedstrijd, T-Strijd, werd volledig online gehouden met opnames van 8 talenten uit
de regio.
In de laatste week van april kwam er spreekwoordelijk licht aan het einde van de tunnel toen
we onder de noemer van Pilot Events weer bezoekers mochten ontvangen, met een
coronatest en op 1,5 meter. Op het programma stonden EUT, S10 en 80’s Onbeantwoord. Met
het zonnetje in juni groeiden de mogelijkheden om bezoekers te ontvangen. Eerst met 50 man
publiek en later 100 bezoekers in onze zaal voor normaliter 750 mensen. Op het programma
stond Luwten, Kubilay Kaya, The Vices, Grollo: tribute to Cuby & the Blizzards, Tommy Ebben,
Rex Pharao, Erwin Java, RHEA, FFOOSS, Amsterdam Klezmer Band, Made In Purple en High Hi.
Net als in 2020 hebben we met het team van en rond Gebouw-T ook in 2021 het voor elkaar
gekregen om een editie van PopMonument te organiseren in Bergen op Zoom. Wederom met
de nodige beperkingen, maar voor organisatie en bezoekers een verademing dat deze toch
door kon gaan. Op het programma stond o.a. Ruben Block, Sophie Straat, Kenny Anders en
Ramkot.
Voor het publiek was eind september en oktober het hoogtepunt. De vlag kon uit want we
mochten weer dansen. We hadden weer heerlijke optredens met een goed gevulde zaal bij
o.a. Mintzkov, de showcase van de T-Strijd, Blaudzun, Vive La Fete, Flat Out, Van Dik Hout, en
als hoogtepunt ons jaarlijks Made In Belgium Festival. Op de affiche stonden o.a. SONS, Flying
Horseman en Admiral Freebee. Helaas kwam er in de maand november een einde aan deze
periode met strengere beperkingen. Alle plannen moesten weer de ijskast in. En meer als ooit
kwam de hunkering naar livemuziek, we misten het publiek in de zaal.
Marketing & communicatie
De marketingdoelstellingen worden geformuleerd vanuit de missie van Gebouw-T:
Gebouw-T vervult een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van de muziekcultuur van Bergen op
Zoom en omgeving.
Gebouw-T doet dit door het aanbieden van een veelzijdig programma dat een brede doelgroep
aanspreekt, het samenwerken met (lokale) organisatoren, het geven van kansen aan lokale
organisaties, en het ontwikkelen van cultureel aanbod buiten de muren van Gebouw-T zoals bij
festivals PopMonument en Op de T en met Gebouw-T Invites. Daarnaast denkt Gebouw-T
actief mee in de ontwikkeling van het cultureel beleid van de gemeente Bergen op Zoom.
Vanuit de liefde voor muziek en de drive om mensen kennis te laten maken met een
poppodium biedt het team van Gebouw-T een plek waar bezoekers kunnen genieten van
zowel gevestigde namen als nieuw talent. Studenten krijgen de mogelijkheid om kennis te
maken met de wereld achter de muziek op het gebied van geluid, licht, marketing &
communicatie, productie en stagemanagement. Gebouw-T laat een breed publiek plezier
beleven aan popmuziek. Van muziekliefhebber tot gezelligheidszoeker. Van muziekluisteraar
tot -beoefenaar. Gebouw-T biedt muziekliefhebbers volop faciliteiten om zichzelf als muzikant

te ontwikkelen en met elkaar in contact te komen. Dit doet Gebouw-T door het jaarlijks
organiseren van bandwedstrijd T-Strijd voor nieuw talent, maandelijkse jamsessies tijdens de
T-Sessie, Popschool, oefenruimtes en de professionele studio. Het focuspunt van het afgelopen
jaar is de doelgroep van 16 t/m 24 jaar. Hier wordt met de herstart van Young Creations verder
op ingezet.
In januari 2021 bestond Gebouw-T 10 jaar. Een jubileum dat we (nog) niet live met onze
bezoekers, partners, vrijwilligers en collega’s konden vieren maar waar we desondanks wel
een manier voor hebben gevonden om hier stil bij te staan. Dit resulteerde in een
documentaire over Gebouw-T: ’t Verhaal met daarin alle hoofdrolspelers die betrokken waren
bij de oprichting en bestendiging van het poppodium. Ook kwam er een speciaal magazine uit,
werd een podcastreeks uitgebracht en een bijzonder 10 jaar T-shirt aan alle vrijwilligers en
Business Club leden gegeven.
Maatschappelijke functie: vrijwilligers
Het jaar 2021 stond wederom voor een groot gedeelte in het teken van het coronavirus en de
bijkomende maatregelen van de overheid. Waar we als Poppodium konden, gingen we open
en zetten we ons in. Dat ging stapsgewijs met concerten voor 50, 100 en 550 mensen. We
wilden ook dit jaar weer bijzonder maken voor onze vrijwilligers en onze dankbaarheid tonen.
Daarnaast was het wederom van belang om juist nu de verbinding te verstevigen en onze
vrijwilligers betrokken te houden. Om deze reden hebben we ook dit jaar weer speciale
evenementen georganiseerd om ze juist nu nog een stukje waardering terug te geven. Dat
deden we in de vorm van online vrijwilligerscafés, -avonden, bingonight, vrijwilligers-BBQ en
een Kerst Experience waarin ieder zijn eigen kerstpakket kon ophalen.
In 2021 was er gelukkig ook interesse vanuit nieuwe vrijwilligers. Maar liefst vijftien
vrijwilligers hadden zich aangemeld en de meeste zijn inmiddels enthousiast begonnen of
kijken uit naar hun nieuwe dienst. Ook binnen de huidige groep vrijwilligers zijn er
ontwikkelingen geweest. Zo hebben enkele vrijwilligers de stap gemaakt om ook
eventcoördinator te worden of om ook een andere functie binnen Gebouw-T uit te proberen.
Een van de doelen voor 2022 is dan ook dit soort ontwikkelingen aanjagen en toejuichen.
Stakeholders
De gemeente is initiator van Gebouw-T. Onze stichting heeft een huurrelatie met de afdeling
vastgoed en subsidie en een daarbij behorende prestatieovereenkomst met team
cultuur/vrijetijdseconomie. Gebouw-T werkt op diverse wijzen (inhoudelijk) samen met de
gemeente: Sena European Guitar Award, het RIF (Regionaal Investering fonds) en Eventum
project samen met Curio en omroep ZuidWestTV. Maar ook op het gebied van duurzaamheid
(kennis en netwerk), fondswerving en subsidies op landelijk en provinciaal niveau.
Curio (voorheen ROC West-Brabant) is een belangrijke stakeholder, samenwerkingspartner en
huurder van (een deel van) Gebouw-T. De Rabobank is onze hoofdsponsor sinds de oprichting
in 2011 maar zal helaas stoppen per 2022. Daarnaast zijn de belangrijkste sponsoren en
partners: Datamex, Stadlander, Culinair Vleghels en De Waterput. Voor het Op de T-Festival,
ons buitenfestival op Hemelvaartsdag, is Hypodomus verbonden als hoofdsponsor en zijn
Saver, De Kringloper, Markiezaat Container Terminal en Natuurpodium Brabantse Wal
sponsoren.

Onder de naam T-lab koppelen wij het bedrijfsleven en jongeren waaronder scholieren en
studenten aan elkaar. Door middel van interactieve en inspirerende sessies wordt kennis
gemaakt met het bedrijfsleven en de toekomstige werknemers en de gewenste competentie.
Dit project wordt ondersteund door DSV, Mepavex en RSG ’t Rijks.
Fondsen
Gebouw-T heeft bij het landelijke Fonds Podiumkunsten, vanwege haar prestaties, de
zogenaamde kernpodium A-status. Een status die doorgaans alleen wordt gegeven aan
poppodia die gevestigd zijn in steden met meer dan 100.000 inwoners. De Kernpodiumregeling is sinds september 2020 de Podiumstartregeling geworden. Door deze regeling en
bijbehorende subsidie zijn wij in staat om talentvolle en risicovollere bands (artistieke bands
en DJ’s) te boeken en krijgen de zogenaamde mid-career bands de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen. Tijdens de coronacrisis mocht deze Podiumstartregeling ook ingezet worden voor
streamingevents zodat artiesten ook tijdens complete lockdowns een podium konden krijgen.
Steunmaatregelen
Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis is de onzekere situatie gebleven. Deze
onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden
ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken, welke ook na balansdatum nog
doorlopen. De operationele activiteiten hebben ook in boekjaar 2021 veel stilgelegen.
Vanuit de overheid zijn diverse steunmaatregelen zoals de TOG’s, TVL en NOW ontvangen die
dit grotendeels hebben gecompenseerd. Ook diende Gebouw-T een tweede succesvolle
aanvraag in bij het Kickstartcultuurfonds, een tijdelijk fonds opgericht in de coronacrisis om
culturele instellingen te helpen de deuren te openen binnen de beperkingen.
De gemeente Bergen op Zoom zal op korte termijn het Corona cultuur fonds open stellen
waarin we aanvraag kunnen doen voor ons exploitatie verlies van 202.
Financiën
In 2021 is het exploitatieresultaat nihil ten opzichte van een batig saldo van 83.059 in 2020
Kijkend naar de baten:
•
De eigen baten zijn gestegen van 191k naar 249k (stijging van 58k).
•
De subsidies zijn gestegen van 812k naar 897k (stijging van 85k ).
•
De aanvullend verkregen subsidies hebben dus bijgedragen aan nihil resultaat en was
ook deels (109k) voor de dienstverlening voor 3HO/De Maagd.

Kijkend naar de lasten:
•
Doelstellingen en inkoopwaarde zijn gestegen door de toename van activiteiten .
Namelijk van 67k naar 241k .
Vanuit de landelijke overheid zijn diverse steunmaatregelen zoals de TOGS, TVL en NOW
ontvangen die dit grotendeels hebben gecompenseerd. Het gemeentelijke corona steunfonds
heeft ervoor gezorgd dat exploitatie saldo nihil is

In 2021 is een deel van de jaarlijkse exploitatiesubsidie á € 150.000 van de gemeente Bergen
op Zoom komen te vervallen door de hoge gemeentelijke schuldenlast wat leidt tot
bezuinigingen. Deze tijdelijke voorziening liep van 2017 tot 2021 en is gecreëerd omdat er bij
de start een aantal aannames waaronder afschrijvingslasten en security kosten niet zijn
opgenomen of laag zijn ingeschat in het 2de haalbaarheid onderzoek van de gemeente.
Het nihil resultaat is behaald door aanvullend ontvangen subsidies. Het werkkapitaal is
gestegen naar € 75.000. De bestemmingsreserve continuïteit bedraagt € 148.000. Door het
bestuur is een inschatting gemaakt dat dit bedrag minimaal benodigd is om de continuïteit van
de stichting te waarborgen, maar benadrukt dat dit waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. Dit
ook ter compensatie voor het wegvallen van een substantieel deel (€ 150.000) van de
exploitatiesubsidie en voor transitiekosten.
Resultaten
Ook het jaar 2021 bleek een bizar en bijzonder jaar waarin flexibiliteit gevraagd werd van
iedereen: het team, onze vrijwilligers, alle partners, artiesten en bezoekers. Als team hebben
wij constant geschakeld en door onze korte lijnen, betrokkenheid en onderling vertrouwen om
samen wat van te maken, hebben wij toch nog heel veel kunnen organiseren.
•
•
•
•
•

5.448 bezoeken aan alle activiteiten waarvan naar schatting tussen 60% afkomstig is
uit de gemeente Bergen op Zoom;
Product- en marktontwikkeling: 15 (live)streams voor 13.928 unieke kijkers,
bedrijfsleven;
PopMonument: een inspirerende corona-editie;
Het enthousiaste en brede vrijwilligerskader met veel gemotiveerde en
klantvriendelijke medewerkers vormt de basis van ons succes;
Young Creations 2.0, doorontwikkeling van ons jongerenplatform voor en door
jongeren voor vraaggericht- en nieuwe aanbod en initiatieven.

Verwachte gang van zaken in 2022:
• Realisatie van de nieuwe organisatie Gebouw-T en theater De Maagd in een
zogenaamde multihelix concept. De organisatie voorbereiden en betrekken bij dit
proces;
• Nieuwe samenwerkingsverbanden en projecten initiëren en doorvoeren zoals T-lab,
Young Creations: jongerenplatform waarbij jongeren creativiteit en innovatie inzetten
en we verbindingen maken met het bedrijfsleven en het ontwikkeling en realisatie van
een traineeship programma;
• Actieve deelname aan het project RIF/Smart Engineering samen met Curio en het
bedrijfsleven;
• Implementatie van de nieuwe administratie systematiek en analysetools zoals
ShowFigures;
• Uitvoeren van onze strategie met betrekking tot de financieringsmix en relatieontwikkelingsstrategie;
• Analyseren en handelen naar (nadelige) effecten van COVID-19 en de stijgende kosten
(inflatie);
• Werken aan inclusie, diversiteit, onderdeel van Governance code Cultuur.

JAARREKENING
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris
Financiële vaste activa

156.192

190.723

16.133

16.133

172.325

206.856

7.592

3.939

(2)

Overige vorderingen

Vlottende activa
Voorraden

(3)

Gereed product en handelsgoederen
Vorderingen

(4)

Debiteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

(5)

29.615

14.192

40.961

29.379

235.103

80.969
305.679

124.540

140.537

207.143

453.808

335.622

626.133

542.478
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31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(6)

Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden

247.809

247.809

(8)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

117.612

32.683
21.963

8.919
20.112
231.681

8.908
21.987
209.128
378.324

294.669

626.133

542.478
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

225.632
23.968
897.351

481.500
45.000
415.000

170.492
20.611
812.887

1.146.951

941.500

1.003.990

241.966

218.000

66.615

27.818

51.500

25.259

414.558
52.895
269.810
44.186
27.840
35.085
31.455

360.000
54.561
282.000
20.000
23.000
33.000
25.500

375.051
60.596
269.555
27.370
26.085
37.167
30.344

875.829

798.061

826.168

1.338
-1.338

-126.061
-1.636

85.948
-2.889

-

-127.697

83.059

-

-127.697
-

247.809
-164.750

-

-127.697

83.059

Baten

Netto-omzet
Sponsorbijdragen
Subsidiebaten

(9)
(10)
(11)

Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling organisatie van pop- cultuuruitingen

(12)

Inkoopwaarde van de omzet
Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Exploitatielasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Saldo

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
Overige reserves
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3

KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€

2020
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

1.338

85.948

52.895

59.036

-3.653
-181.139

9.470
-5.342

116.338

68.040

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-14.221

217.152

-1.338

-2.889

-15.559

214.263

Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-18.364
-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-58.599
1.560
-18.364

-57.039

-32.683

-31.128

-66.606

126.096

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing obligatie- en onderhandse leningen

Samenstelling geldmiddelen
2021
€

2020
€

€

€

Geldmiddelen per 1 januari

207.143

81.047

Mutatie liquide middelen

-66.606

126.096

Geldmiddelen per 31 december

140.537

207.143
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4

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom (geregistreerd onder KvKnummer 20167627), statutair gevestigd te Bergen op Zoom, en haar groepsmaatschappijen bestaan
voornamelijk uit: het aanbieden van pop- en dancecultuur; het verrichten van alle handelingen in het kader
van het maatschappelijk belang, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.

Continuïteit
Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt
mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het
Coronavirus te beperken, welke ook na balansdatum nog doorlopen. De operationele activiteiten hebben in de
boekjaren 2020 en 2021 merendeels stilgelegen.
Vanuit de overheid zijn diverse steunmaatregelen zoals de TVL en NOW ontvangen die dit grotendeels
hebben gecompenseerd. Tevens is er in verband met de corona gezamenlijk vanuit diverse fondsen en
overheidsinstanties aanvullende subsidie ontvangen in dit boekjaar. Een deel van het eigen vermogen is in de
jaarrekening 2020 en 2021 middels een bestemming voor theatertechniek, 10 jarig jubileum en continuïteit
gereserveerd.
Ook wordt verwacht dat in 2022 weer grotendeels evenementen op niveau van voor corona kunnen worden
georganiseerd omdat bij uitbrengen van dit rapport het merendeel van de beperkende maatregelen is
opgeheven. Vanuit OCW zal er hoogstwaarschijnlijk een compensatie voorzieningen worden opgezet Het
nieuwe samenwerking model met Theater de Maagd moet zorgen voor continuering van de doelstellingen en
activiteiten van de organisatie. Voor 2022 wordt nog een verlies van € 88.311 begroot wat zal worden
gefinancierd uit de continuïteitsreserve. De verwachting in dat in september 2022 de samenwerking tussen
beide organisaties is geformaliseerd en er een organisatie voor de podiumkunsten is.
Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden
gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom is feitelijk en statutair gevestigd op
Wilhelminaveld 96 te Bergen op Zoom en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 20167627.

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Beoordelingsverklaring afgegeven
- 16 -

Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom te Bergen op Zoom
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom 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.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, waaronder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties zonder
Winststreven (RJk OZW's).
Activa en passiva 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
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.

Financiële vaste activa
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bijzondere
waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder
toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

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

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Beoordelingsverklaring afgegeven
- 17 -

Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom te Bergen op Zoom
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

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.

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.
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 de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
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Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de omzet omvat de inkoopwaarde van de verkochte en geleverde goederen, bestaande
uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten
die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de lasten van grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere externe
lasten.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen
Het personeel valt onder de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HETKASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

774.081
-583.358
190.723

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

18.364
-52.895
-34.531

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

792.445
-636.253

Boekwaarde per 31 december 2021

156.192

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris

10-20

2. Financiële vaste activa
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overige vorderingen
Waarborg huur Gemeente Bergen op Zoom

16.133

16.133
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VLOTTENDE ACTIVA
3. Voorraden
Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Gereed product en handelsgoederen
Dranken
Emballage

7.376
216

3.535
404

7.592

3.939

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde
voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

4. Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

32.632
-3.017

15.329
-1.137

29.615

14.192

40.961

29.379

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
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31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen FPK sep-dec
Nog te ontvangen TVL
Nog te ontvangen NOW
Verzekeringen
Vooruitbetaalde kosten voor artiesten
Vooruitbetaalde huur
Vooruitbetaalde abonnementen
AB InBev, Bonus
AB InBev, Sponsoring
Exploitatiesubsidie 2021 Gem. B.o.Z.
Stichting Popmonument
NFPK+ subsidie
Buurt Cultuur Fonds nog te factureren
SENA nog te factureren

6.499
61.672
22.456
8.725
3.450
19.430
1.081
2.619
10.500
63.164
31.507
4.000
-

45.232
7.888
8.200
1.032
4.000
11.280
3.337

235.103

80.969

134.299
2.917
40
3.281

54.067
150.008
6
3.062

140.537

207.143

5. Liquide middelen
Rabobank 15.74.13.934
Rabobank Spaarrekening
Rabobank 15.51.52.858
Kas
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PASSIVA
31-12-2021

31-12-2020

€

€

247.809

247.809

6. Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves
2021

2020

€

€

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

80.000
-

80.000

Stand per 31 december

80.000

80.000

Met betrekking tot de vervangingsinvesteringen wordt er een extra investering verwacht in de aankomende
jaren inzake theatertechniek (hoofdcomponenten geluid en lampen) en inventaris/businessproces (streaming
en ICT). Hiervoor is een bestemmingsreserve opgenomen per eind 2020 voor € 80.000, in 2021 heeft nog
geen van deze investeringen plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve 10 jarig jubileum
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

20.000
-

20.000

Stand per 31 december

20.000

20.000

In 2020 is het 10 jarig jubileum van de stichting in verband met de corona maatregelen zonder activiteiten
gepasseerd. Ook in 2021 zijn een groot gedeelte van de activiteiten rondom het 10 jarig jubilieum uitgesteld in
verband met corona beperkende maatregelen.
In 2022 staan hiervoor nog activiteiten gepland met een totale kostenraming van € 30.000 waar al € 10.000 is
gefinancierd door sponsoring van Inbev. De voornoemde sponsoring van Inbev ad € 10.000 is opgenomen
onder de overlopende passiva als deel van de vooruitontvangen sponsoring.
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2021

2020

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

147.809
-

147.809

Stand per 31 december

147.809

147.809

Bestemmingsreserve continuïteit

Door het bestuur is het besluit gemaakt om het restant van de vrije reserves te bestemmen in een
bestemmingsreserve continuïteit. Post Corona is de markt nog zeer onzeker en is de verwachting dat een deel
van het publiek afwachtend is. Daarnaast zijn er ook te verwachten (opstart) kosten voor de
organisatieontwikkeling van de beoogde podiumkunsten organisatie waarin de stichting en de theater de
Maagd samen gaan.

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

-

164.750
-164.750

Stand per 31 december

-

-

32.683
-32.683

63.811
-31.128

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

32.683
-32.683

Langlopend deel per 31 december

-

-

7. Langlopende schulden
Lening Gemeente Bergen op Zoom
Stand per 1 januari
Aflossing

Deze lening ad € 265.000 is verstrekt door Gemeente Bergen op Zoom middels een raadsbesluit
d.d. 4 februari 2010, ter financiering van aankoop theatertechniek en inrichting. Aflossing vindt plaats over
een periode van 10 jaar door middel van annuïteit. In overleg met de Gemeente Bergen op Zoom is de
aflossing vanaf 2013 structureel een jaar opgeschoven. Het rentepercentage bedraagt 5%. Er zijn geen
zekerheden gesteld. Begin 2021 is de gehele financiering volledig afgelost.

8. Kortlopende schulden
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31-12-2021

31-12-2020

€

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Lening Gemeente Bergen op Zoom

-

32.683

117.612

21.963

6.712
2.207

6.857
2.051

8.919

8.908

17.935
2.177

18.743
3.244

20.112

21.987

13.225
14.000
2.443
16.000
18.600
138.735
11.458
7.165
8.400
1.655

12.108
14.000
1.634
571
18.000
3.187
100.526
11.280
23.958
17.134
6.730
-

231.681

209.128

Crediteuren
Crediteuren

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

Overige schulden
Drankmunten in omloop
Vooruitontvangen Pin Only

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountantskosten
Rente lening Gemeente Bergen op Zoom
Abonnementen/contributies
Vooruit ontvangen sponsoring AB Inbev 2021-2024
Vooruit ontvangen huur CKB Popschool
Vooruit ontvangen Young Creations
Vooruit ontvangen ticketverkoop
Popmonument projecten
Vooruitontvangen subsidie St. Kunstloc
NOW per saldo nog terug te betalen
Ontvangen waarborgsommen
Nog te betalen projectkosten
Terug te betalen inzake Project Music Hub
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
Terzake van huur van de bedrijfsruimte is een contract aangegaan met de Gemeente Bergen op Zoom tot en
met 31 december 2020 ad € 193.601 (exclusief servicekosten) per jaar waarbij jaarlijks een indexatie zal
worden toegepast. Na afloop van de voornoemde periode is de overeenkomst verlengd voor de periode van 5
jaar, eindigend per 31 december 2025. Behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging,
wordt deze overeenkomst daarna voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 2 jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

9. Netto-omzet
Evenementen (tickets en garderobe)
Horeca
Verhuur
Doorbelaste personeelskosten
Contributie businessclub
Doorbelaste administratiekosten

64.087
55.678
70.984
13.490
17.393
4.000

132.500
171.500
85.500
75.000
10.000
-

4.422
56.178
68.052
22.380
15.460
4.000

225.632

474.500

170.492

12.500
11.468
-

12.500
12.500
20.000

6.000
13.761
850

23.968

45.000

20.611

240.000
109.766
65.700
109.592
7.245
63.164
116.938
184.946

240.000
110.000
50.000
15.000
-

390.000
108.566
13.811
34.559
35.064
35.064
70.127
1.042
62.643
62.011

897.351

415.000

812.887

94.969
9.321
2.548
135.128

130.000
5.000
8.000
75.000

41.266
2.448
1.524
21.377

241.966

218.000

66.615

10. Sponsorbijdragen
Inbev
Rabobank
Overige

11. Subsidiebaten
Exploitatiesubsidie Gemeente Bergen op Zoom
Huuregalisatiesubsidie Gemeente Bergen op Zoom
Subsidie NFPK+
Subsidie regionaal investeringsfonds
Subsidie Provincie Noord-Brabant iz Covid 19
Subsidie Gemeente Bergen op Zoom iz Covid 19
Subsidie NFPK+ iz Covid 19
Subsidie Gemeente Bergen op Zoom Project 3HO
Subsidie Project Young Creations
Subsidie Gemeente Bergen op Zoom iz exploitatietekort
Subsidies Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
TOGS/TVL iz Covid 19

Besteed aan de doelstellingen
12. Doelstelling organisatie van pop- cultuuruitingen
Artiesten
Hospitality artiesten
Buma/stemra
Projecten en overige
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

Inkoopwaarde van de omzet
Kostprijs omzet horeca

27.818

51.500

25.259

318.765
54.815
19.915
21.063

287.000
37.000
16.000
20.000

288.533
49.722
21.119
15.677

414.558

360.000

375.051

263.644
1.117
9.208
6.640
645
40.348
-2.837

212.000
25.000
20.000
30.000
-

242.488
865
10.951
3.730
2.908
27.591
-

318.765

287.000

288.533

46.325
8.490

37.000
-

43.647
6.075

54.815

37.000

49.722

12.990
6.925

10.000
6.000

9.826
11.293

19.915

16.000

21.119

13. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Mutatie vakantiegeldverplichting
Vrijwilligersvergoeding
Stagevergoedingen
Security inhuur
Overige inleenkosten
Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten
Ziekteverzuimverzekering

Pensioenlasten
Werkgeversbijdrage ouderdomspensioen
Werkgeversbijdrage nabestaanden pensioen
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

Overige personeelslasten
Reislastenvergoedingen
Belastingvrije uitkeringen
Kantinelasten
Bedrijfskleding/wasserij
Opleidingslasten
ARBO diensten
VR overige personeelskosten
Sejours kosten vrijwilligers

4.880
964
1.010
273
2.907
11.029

5.000
15.000

5.397
214
571
1.788
78
687
6.942

21.063

20.000

15.677

Personeelsleden
Bij de stichting waren op 31-12-2021 6,3 FTE's werkzaam (2020: 5,9).
Tevens zijn er in 2021 150 vrijwilligers actief geweest (2020: 135) en 17 stagiaires (2020: 12).
14. Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Boekbaten / lasten

52.895
-

54.561
-

59.036
1.560

52.895

54.561

60.596

227.241
33.068
1.074
2.690
5.129
608
-

230.000
30.000
5.000
15.000
2.000

224.554
33.760
863
2.373
7.672
333
-

269.810

282.000

269.555

3.828
19.174
21.184

5.000
5.000
10.000

2.455
13.481
11.434

44.186

20.000

27.370

Overige bedrijfslasten
15. Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Gas, water en elektra
Onderhoud onroerende zaak
Onroerendezaakbelasting
Schoonmaakkosten
Bewakingslasten
Overige huisvestingslasten

16. Exploitatielasten
Huur machines en installaties
Reparatie en onderhoud
Kleine aanschaffingen
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

17. Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden
Automatiseringslasten
Telefoon en internet
Porti en drukwerk
Contributies en abonnementen
Overige kantoorlasten

1.982
12.162
3.913
1.422
5.504
2.857

7.500
4.000
2.000
7.000
2.500

1.396
12.162
3.946
1.938
5.303
1.340

27.840

23.000

26.085

21.523
1.258
4.462
5.209
2.633

28.000
3.000
2.000
-

28.713
857
3.740
3.497
360

35.085

33.000

37.167

22.143
8.905
407

10.000
8.000
7.500

19.832
7.073
3.439

31.455

25.500

30.344

-15
-1.323

-1.636

-1.634
-24
-1.231

-1.338

-1.636

-2.889

18. Verkooplasten
Reklame- en advertentielasten
Representatielasten
Reis- en verblijflasten
Kosten Ticketing
Oninbare debiteuren

19. Algemene lasten
Accountants- en advieslasten
Verzekeringen
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten
20. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente lening Gemeente Bergen op Zoom
Rente Belastingdienst
Bankkosten
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7

OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom. Echter, als
gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende
maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen die ook
begin 2022 nog gelden, hebben belangrijke financiële gevolgen voor Gebouw-T. Ook de financiële positie
(liquiditeit en solvabiliteit) van Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom kan daardoor
verder onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling.

Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen geregeld ter ondersteuning van deze
periode. Op grond van de financiële positie van Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom
per balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve
financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van Stichting
Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening
niet onmogelijk. Tevens lijken bij uitbrengen van dit rapport de meeste regels te zijn afgeschaft en 2022 een
redelijk normaal jaar te worden. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van
continuïteit van de onderneming.
De stichting werkt nauw samen met Theater de Maagd, thans onderdeel van de gemeente Bergen op Zoom,
Curio en het bedrijfsleven. De verwachting is dat in september 2022 er één nieuwe organisatie is voor de
Podiumkunsten die het theater en het Poppodium exploiteert.
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