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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec
Hoofdstraat 17
1611 AA Bovenkarspel
Hoorn, 21 april 2020
Geachte leden van het bestuur,
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec te Stede Broec is door
ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook
uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede
Broec Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is welke impact de
Coronacrisis op de financiële positie van de stichting heeft. Deze conditie, samen met andere
omstandigheden, waaronder de effecten van specifieke noodmaatregelen van overheidswege op de
stichting, zoals uiteengezet, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Desondanks zijn wij met u nog steeds van mening dat de jaarrekening in uw situatie op grond van de
regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling.

Omnyacc, Müller & Partners B.V.
namens deze,

A. Müller AA RB
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FISCALE POSITIE
Verschuldigde vennootschapsbelasting
In 2017 heeft de belastingdienst vastgesteld dat er sprake is van een vennootschapsbelastingplicht voor
Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec. Derhalve wordt voor het boekjaar 2019 voor
het derde jaar aangifte vennootschapsbelasting gedaan.
Het belastbaar bedrag is als volgt te berekenen:
Berekening belastbaar bedrag

2019
€

Resultaat voor belastingen

-17.249

Belastbaar bedrag

-17.249
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MEERJARENOVERZICHT
Resultaten
2019
€
Netto-omzet
Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Overige bedrijfsopbrengsten
Kostprijs van de omzet

2018
€

2017
€

2016
€

211.431
179.873
317
6.215
-148.322

231.550
178.638
3.390
6.315
-157.449

212.456
216.568
3.160
7.548
-173.337

180.231
175.130
7.570
-149.506

249.514

262.444

266.395

213.425

63.932
14.494
7.785
12.273

55.284
12.511
6.348
9.267

60.109
10.545
6.127
4.636

59.383
11.354
6.112
-4.424

2.079

982

37.279

-

84.226
11.965
18.019
51.990

89.224
9.712
26.494
45.163

43.827
9.105
24.971
32.104

72.102
9.152
25.052
30.357

Som der vaste kosten

266.763

254.985

228.703

209.088

Exploitatieresultaat

-17.249

7.459

37.692

4.337

Resultaat

-17.249

7.459

37.692

4.337

Brutomarge (dekkingsbijdrage)
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten
Afschrijvingen en
waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Kosten bestuur en vrijwilligers
Publiciteit
Algemene kosten

De cijfers uit de voorgaande jaren zijn niet gecorrigeerd voor eventuele presentatie of
waarderingswijzigingen en zijn ontleend uit de uitgebrachte jaarrekeningen.

Omnyacc, Müller & Partners B.V.
namens deze,

A. Müller AA RB
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BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG
Inleiding
Het bestuursverslag vormt samen met de Jaarrekening het jaarverslag van STEPS. Hierin leggen wij als
bestuur verantwoording af over boekjaar 2019.
In 2019 trekt Theater Het Postkantoor de artistieke lijn van de afgelopen jaren door met meer dan 60
professionele voorstellingen; een recordaantal van 24 besloten voorstellingen voornamelijk voor het
basis en voortgezet onderwijs; enthousiaste amateurs en regionale artiesten die in Het Postkantoor een
podium vinden voor hun talent; en de succesvolle organisatie van eigen evenementen, zoals de start van
het Formule 1-seizoen in de vroege ochtenduren of de succesvolle Ladies Nights, waarin ook lokale
ondernemers hun plek vinden.
Een theater met een grote programmering, maar een intiem karakter. Een kwalificatie die het theater niet
op de laatste plaats dankt aan alle vrijwilligers, die met hun enorme inzet en betrokkenheid zorgen dat
iedere bezoeker en iedere artiest kan rekenen op een warm onthaal in Bovenkarspel.
In 2019 ontvangt Het Postkantoor in totaal maar liefst 19.415 bezoekers. Dit is een kleine daling ten
opzichte van 2018, toen 20.088 mensen Theater Het Postkantoor bezochten.
De exploitatie komt in 2019 verder onder druk te staan, vooral door een toename van de kosten als
gevolg van personeelsuitval. De extra kosten kunnen onvoldoende gecompenseerd worden door de
noodzakelijke omzetgroei, ondanks de intensivering van de marketinginspanningen, de doorstart van de
film en besparingen op inkoopsprijzen in de tweede helft van 2019. Hierdoor eindigt het boekjaar met
een negatief resultaat.
In de volgende paragrafen blikken wij terug op 2019 door een toelichting op de kernactiviteiten van onze
stichting, de samenstelling van het bestuur en de organisatie; en verantwoorden wij ons beleid aan de
hand van de volgende aspecten: de programmering, het personeel, de huisvesting en faciliteiten, het
financiële beleid, risico’s en risicobeheersing.

Het bestuur
Kernactiviteiten
De activiteiten van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec (STEPS), statutair
gevestigd te Stede Broec bestaan voornamelijk uit:
a. het bedenken, ontwikkelen, organiseren, plannen en tot uitvoering brengen van evenementen in
de gemeente Stede Broec.
b. Het exploiteren van de ruimten en de omgeving van het pand, Hoofdstraat 17 te Bovenkarspel.
c. Het bevorderen van de culturele vorming en ontwikkeling van jongeren en volwassenen in de
gemeente Stede Broec en het laten kennismaken van jongeren en volwassenen met de
creativiteit van de mensheid op verschillende vlakken zoals toneel, dans, zang, muziek en
theater.
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Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec (STEPS) bestaat per 31
december 2019 uit:





Mevrouw A.E. Honing (voorzitter)
De heer H.F. van Driel (penningmeester)
Mevrouw L.M. Bregman- de Reus (bestuurder)
De heer H. Verreijen (bestuurder)

Per 1 november 2019 heeft bestuursvoorzitter de heer Patrick Eppink zijn taken neergelegd en is de
voorzittershamer overgenomen door mevrouw Astrid Honing. De vacante bestuursfunctie is per 1
november ingevuld door de heer Henk Verreijen.
Het bestuur is in 2019 tienmaal bijeen geweest. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur
2019 waarin de basisprincipes zijn vastgelegd voor goed bestuur in de culturele sector.
Organisatie
Naast het bestuur bestaat de organisatie uit een team van medewerkers (loondienst en ZZP);





Algemeen manager: Maartje van Kraaij (per 1 maart 2019)
Manager Programmering en Marketing: Elaine Deege
Coördinator Techniek: Paul Hutschemaekers
Programmeur: Adriaan Bruin

Daarnaast zijn op 31 december 2019 65 vrijwilligers actief bij STEPS voor de uitvoering van balie-,
horeca- en keukenwerkzaamheden of als technicus, gastheer/vrouw of pr-vrijwilliger.
Figuur: Organogram van Theater het Postkantoor

Algemeen manager

Bestuur

Manager
programmering

Programmeur

Coordinator Techniek

Techniek
medewerker(s)

Coordinator Horeca

Horecamedewerker(s)

Coordinator Balie

Balie-medewerker(s)

Pr-medewerker(s)

Oranje = medewerker in vast dienstverband

Coordinator
Gastvrouwen/Koks

Gastvrouwen/heren

Koks

Groen = ZZP-er
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Blauw = vrijwilliger(s)

Verantwoording beleid
Programmering
De programmering van Theater het Postkantoor bestaat in 2019 uit:


61 professionele theatervoorstellingen, waaronder cabaret-, muziek-, toneel- en
jeugdvoorstellingen;



24 besloten voorstellingen, zoals schoolvoorstellingen;



9 amateurvoorstellingen;



13 filmvoorstellingen (vanaf sept. 2019)



7 Postkantoor Live voorstellingen van regionaal talent.

Naast de theaterprogrammering bestaat er zakelijke verhuur (zoals vergaderingen, trainingen, ed.).
Theater
Het aanbod van de 61 professionele voorstellingen bestaat in 2019 uit 30 cabaretvoorstellingen, 15
muziek- (waarvan 3 klassieke muziek), 6 toneel- en 8 jeugdvoorstellingen en 2 overige. Dit is conform de
prestatieafspraken met de gemeente Stede Broec over de diversiteit van het theateraanbod.
De diversiteit van het aanbod zorgt ervoor dat een breed publiek kan worden aangesproken, van
toneel- tot muziekliefhebber, van jong tot oud. De keuze voor een divers programma-aanbod, met naast
grote publiekstrekkers ook voorstellingen voor kleinere, specifieke doelgroepen, brengt financiële risico’s
met zich mee. Deze zijn in 2019 maximaal opgevangen door de zogenaamde SKIP-subsidie van het
Fonds Podiumkunsten.
De theatervoorstellingen trekken in totaal 7066 bezoekers, een kleine toename ten opzichte van 2018.
Deze opname is gerelateerd aan het grotere aantal voorstellingen in 2019. (+4).
Gemiddeld trekken de voorstellingen in 2019 iets minder bezoekers dan in 2018. Dit vertaalt zich in een
daling van het zaalbezettingspercentage: van 78% in 2018 naar 76% in 2019.
Figuur: Samenstelling theateraanbod naar genre in 2019

Jeugd
13%

Overig
3%
Cabaret
49%

Toneel
10%

Muziek
25%
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Figuren: Aantal professionele voorstellingen, het bezoekersaantal en de bezettingsgraad in meerjarig
perspectief

Film
Nadat medio 2018 een volledige filmstop werd afgekondigd ten gevolge van een gebrek aan
menskracht, wordt met ingang van september 2019 de filmprogrammering weer opgepakt. In de
resterende maanden van het jaar worden 13 films vertoond met een gemiddelde zaalbezetting van 53%.
Dit percentage is beduidend hoger dan in 2018 (34%) en biedt perspectief voor de toekomst.
Postkantoor Live
In 2019 vonden 7 Postkantoor Live voorstellingen plaats. Dit zijn optredens van lokaal talent in een
intieme setting. De voorstellingen trokken in totaal 469 bezoekers trokken met een gemiddelde
zaalbezetting van maar liefst 95%.
Besloten voorstellingen
Het aantal besloten voorstellingen is flink toegenomen: van 13 voorstellingen in 2018 naar 24 in 2019.
Dit is te danken aan de toename van het aantal schoolvoorstellingen dat dit jaar door de Blauwe Schuit
is georganiseerd. De Blauwe Schuit spitst haar aanbod jaarlijks toe op een specifieke kunstvorm
(beeldende kunst, literatuur, theater, etc.). Dit jaar was het thema theater, hetgeen zich vertaalt in een
toename van het aantal schoolvoorstellingen en jeugdige bezoekers.
Amateurvoorstellingen
Het aantal semi-amateurvoorstellingen ligt in 2019 op 9. De voorstellingen worden verzorgd door onder
andere Justus van Maurik en Kinderkoor Reaching Hand.
Het aantal ligt iets lager dan in 2018 (13 voorstellingen), omdat Justus Apart in 2019 geen uitvoering
doet.
Zakelijke verhuur
De zakelijke verhuur betreft de verhuur van ruimtes aan voornamelijk gemeente, educatieve instellingen
en bedrijven ten behoeve van presentaties, congressen, vergaderingen ed.
In 2019 was het aantal zakelijke verhuringen 18 plus 3 structurele verhuringen (Prikpoli, Weight
Watchers, Danstraining) met een gemiddelde omzet van €2.090 per verhuring.
Horeca
2019 laat een stijging zien van de horeca-inkomsten uit de voorstellingen (€57.920 in 2018 naar €60.936
in 2019). Deze stijging van de omzet tijdens theatervoorstellingen is deels te verklaren uit de introductie
van de horeca-arrangementen in 2019. Het horeca-arrangement (drankje en hapje) kan bij aankoop van
de theaterkaarten worden gekocht. Het horeca-arrangement heeft tot gevolg dat de nazit wordt verlengd.
Ook trekt de aanwezigheid van bezoekers in het theatercafé andere bezoekers aan. Dit heeft een
positief effect op de horeca-omzet.
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Personeel en Organisatie
De organisatie Stichting Theater Exploitatie ‘Het Postkantoor’ Stede Broec (STEPS) heeft als rechtsvorm
het stichtingsmodel, met een bestuur. De stichting volgt de Governance Code Cultuur. STEPS heeft
geen winstoogmerk en heeft sinds januari 2018 een culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dit betekent dat giften en bijdragen van bedrijven en particulieren aftrekbaar zijn voor de
belastingen.
Het financieel boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Theater Het Postkantoor is btw-plichtig.
Wij zijn een erkend leerbedrijf en aangesloten bij de cao Nederlandse Podia.
Per eind 2019 telt de organisatie 1,4 fte’s die verdeeld is over 2 medewerkers, te weten de Algemeen
Manager en de Manager Programmering en Marketing. Het aantal uren van de Algemeen Manager is in
2019 tijdelijk uitgebreid tot fulltime gedurende haar inwerkperiode.
Het team van Het Postkantoor bestaat verder uit een coördinator techniek en een theaterprogrammeur,
die als ZZP-ers voor het theater werkzaam zijn.
De balie, de kaartverkoop, de dienstverlening aan het publiek bij voorstellingen en evenementen, het
opzetten en organiseren van evenementen en randprogrammering, inspanningen op het gebied van
publiciteit en marketing, de technische ondersteuning en horeca-activiteiten zijn ondergebracht bij een
team van vrijwilligers. Deze groep bestaat op 31 december 2019 uit 65 vrijwilligers.
Tabel: diversiteitsverdeling (man-vrouw, leeftijdsdiversiteit) van het bestuur, personeel en vrijwilligers per
31 december 2019

man-vrouw

Bestuur (vrijwilliger)

leeftijd

Man

Vrouw

2

2

Personeel

2

<45

>45

Leeftijd
onbekend

4

1

1

1

1

ZZP

2

Vrijwilligers

25

36

5

49

7

Totalen

29

40

7

55

7
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Figuur: Vrijwilligersinzet per taakgebied in %

Huisvesting en Facilitaire voorzieningen
STEPS is gehuisvest aan de Hoofdstraat 17 te Bovenkarspel in het voormalige postkantoor. Het pand is
eigendom van de gemeente en wordt door STEPS - samen met Stichting Welzijn/’t Stadsplein - van de
gemeente gehuurd. STEPS ontvangt van de gemeente huurcompensatie.
In 2019 zijn op het gebied van huisvesting en facilitaire voorzieningen geen grote bijzonderheden te
melden. Noemenswaardig is wel de invoering van een nieuw sleutelplan. Hiertoe is in november 2019
een aantal sloten in Het Postkantoor vervangen door elektronische sloten. Doel van de aanpassing is dat
wij als organisaties (STEPS en Stadsplein) minder kwetsbaar worden voor verlies of diefstal van sleutels.
In de nieuwe situatie heeft iedere sleutelgebruiker voortaan een eigen ‘sleutel’ met toegangs-autorisaties
die passen bij zijn of haar werkzaamheden en kunnen alle sleutelbewegingen worden getraceerd.
Daarnaast heeft een goede samenwerking met ’t Stadsplein geleid tot de inrichting van een gedeelde
agenda, waarin het gebruik van alle ruimtes in het pand inzichtelijk wordt; en tot het streven om de
onderhouds- en vervangingstermijnen en -kosten voor gezamenlijke ruimtes op elkaar af te stemmen.
Deze procedure zal in 2020 worden afgerond.
Financieel beleid
Een eerste voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering van Theater Het Postkantoor is een stevige
financiële basis. De afgelopen jaren is een redelijk constante stroom inkomsten gerealiseerd uit de
kaartverkoop voor voorstellingen, films en andere evenementen, de zaalverhuur voor zakelijke en
culturele evenementen en de horeca. De bijdragen van sponsors is minimaal en veelal incidenteel. Ook
worden inkomsten geworven uit de verkoop van advertenties in de jaarlijkse theaterbrochure.
Daarnaast ontvangt STEPS een exploitatiesubsidie van de gemeente en een SKIP-subsidie van het
Fonds voor de Podiumkunsten ten behoeve van kwetsbaar aanbod (toneel, klassiek, jeugd).
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Figuren: opbouw Baten in 2019 en specificatie van de netto-omzet in 2019

In 2019 blijven de baten achter bij de lasten.
Zonder algemeen manager en manager marketing en programmering beginnen wij 2019 met een
achterstand. Pas in maart treedt de nieuwe algemeen manager in dienst; de manager programmering
kan pas in september haar taken weer volledig oppakken.
De gevolgen van de personeelsuitval zijn echter het gehele jaar voelbaar geweest. Aan de
inkomstenkant vielen de inkomsten uit verhuur en de film veel lager uit dan begroot. Ook valt een
structurele sponsorbijdrage weg. Minder marketinginspanningen leiden ook tot minder inkomsten, met
name voor toneel- en jeugdvoorstellingen.
Aan de uitgavenkant is vooral sprake van een toename van de personeelskosten (inhuur externe partij
t.b.v. verhuur en wervingskosten t.b.v. vacatures) en een toename van accountantskosten. De kosten
voor inhuur ZZP-ers stijgen van €796 in 2018 naar €5.882 in 2019. De accountantskosten stijgen van
€22.328 in 2018 naar €35.242.
Daarnaast zien wij een toename van de energiekosten, mede ten gevolge van een verrekening van
energiekosten uit 2018 in 2019.
Halverwege 2019 zijn stappen gezet om het tij te keren door o.a. de inzet van externe partijen te
beperken en de financiële administratie weer in eigen beheer te brengen. De filmprogrammering wordt
nieuw leven ingeblazen en de marketinginspanningen geïntensiveerd. Inkoopsprijzen voor de horeca
worden opnieuw (succesvol) uit onderhandeld. Daarnaast is er teruggave van energiebelasting
aangevraagd (in 2020). Voor de periode 2020-2022 is een beleidsplan opgesteld waarmee we weer op
de juiste koers moeten geraken.
De maatregelen hebben het verlies beperkt, maar kunnen niet voorkomen dat 2019 wordt afgesloten met
een negatief bedrijfsresultaat.
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Voorzieningen
Het tegenvallende financiële resultaat is ook aanleiding om een aantal kosten voor onderhoud en
vervanging ten laste van de Voorzieningen te brengen, met als achterliggend idee dat wij in deze tijden
ook met minder vet op de botten kunnen doorgaan. De posten die o.a. ten laste van de Voorzieningen
zijn gebracht, zijn de aanschaf van het sleutelplan, de noodzakelijke servermigratie en de vervanging
van de telefooncentrale.

Figuur: Baten en Lasten in meerjarig perspectief

Risico’s en risicobeheersing
Een risico in de organisatie van Het Postkantoor is het beperkte aantal FTE. Hierdoor is de werkdruk
structureel hoog en loert het gevaar van overbelasting. Dit leidt medio 2018 tot uitval van een
medewerker. Als in oktober 2018 ook de algemeen manager vertrekt, ontstaat een situatie waarin de
continuïteit van Het Postkantoor in gevaar komt.
Dankzij de inzet van het bestuur en vrijwilligers kan het hoge niveau van dienstverlening gedurende deze
periode worden gehandhaafd totdat de situatie in het voorjaar van 2019 weer normaliseert. De
personeelsuitval heeft echter wel een spoor getrokken op 2019, met name op het financiële resultaat.
Bovengenoemde gebeurtenissen hebben geleid tot een vernieuwde focus op kennisborging en -deling
binnen de organisatie door middel van training en vastgelegde procedures; op een goede taakverdeling
(lees: structurele delegatie van werkzaamheden aan vrijwilligers) om werkdruk te verlichten; en op het
voeren van periodieke evaluatiegesprekken met als doel om tijdig knelpunten te signaleren.
Het tegenvallende resultaat in 2019 maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is om voor de toekomst
voldoende geld te hebben voor het onderhoud van het pand en voor vervangingsinvesteringen. Dit leidt
ertoe dat wij bij het berekenen van de noodzakelijke reserves ook de mogelijkheid meenemen voor een
gedeeltelijke financiering door externe fondsen. Uitgangspunt hiervoor is een goed inzicht in toekomstige
vervangings- en onderhoudskosten. Daarom is eind 2019 gestart met de actualisatie van de
onderhouds- en vervangingstermijnen en de kosten.
Slotwoord
2019 is een jaar waaraan wij met 1-0 achterstand begonnen zijn. Door personeelsuitval hebben wij te
maken gehad met een toename van personeels- en accountantskosten. Tegelijkertijd vielen de begrote
inkomsten uit de verhuur en film weg. De maatregelen die halverwege 2019 zijn getroffen hebben het
verlies beperkt, maar hebben niet kunnen voorkomen dat wij 2019 afsluiten met een negatief
bedrijfsresultaat. Wel zijn wij vol vertrouwen over de mogelijkheden om met een volledig team onze

17

financiële positie in de komende jaren weer te versterken. Daarvoor zetten wij in op omzetgroei uit de
zakelijke verhuur en horeca, de herintroductie van de filmprogrammering en sponsorwerving.
Samenvattend is 2019 een jaar geweest waarin wij een pas op de plaats hebben gemaakt, de kaarten
opnieuw geschud hebben en aan een nieuw spel zijn begonnen. Eentje waarin ondernemerschap,
creativiteit en verbondenheid met Stede Broec opnieuw centraal staan.
Bovenkarspel, 21 april 2020
Naam bestuurders
A.E. Honing

Handtekening

H.F. van Driel

L. Bregman- de Reus

H. Verreijen
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JAARREKENING

Rapport inzake de jaarrekening 2019 d.d 21 april 2020
van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec
te Stede Broec

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Activa
31 december
2019
€

(vóór voorstel resultaatbestemming)
€
Vaste activa
Materiële vaste activa

31 december
2018
€

€

10.309

6.087

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingvorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

8.961
6.012
5.325
13.083

6.512
13.863
12.149
33.381

32.524

Liquide middelen

239.560

258.610

Totaal

283.250

297.221
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Passiva
31 december
2019
€

(vóór voorstel resultaatbestemming)
€
Eigen vermogen
Egalisatiereserve
Onverdeeld resultaat

3.534
-17.249

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

31 december
2018
€

€

-3.925
7.459
-13.715

3.534

169.688

153.786

36.012

49.471

2.822

2.250

-1.751
7.009
83.185

-807
1.920
87.067

Totaal
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Begroting 2019
€

2019
€

2018
€

Netto-omzet
Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Overige bedrijfsopbrengsten

203.179
181.123
3.000
6.215

211.431
179.873
317
6.215

231.550
178.638
3.390
6.315

Som der exploitatiebaten

393.517

397.836

419.893

Kostprijs van de omzet

148.089

148.322

157.449

60.478
13.911
7.685
9.587

63.932
14.494
7.785
12.273

55.284
12.511
6.348
9.267

1.917

2.079

982

87.120
9.155
15.710
46.311

84.226
11.965
18.019
51.990

89.224
9.712
26.494
45.163

399.963

415.085

412.434

-403
-

-

-

Resultaat

-6.849

-17.249

7.459

Resultaatbestemming
Onverdeeld resultaat

-6.849

-17.249

7.459

Onbestemd resultaat

-6.849

-17.249

7.459

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Kosten bestuur en vrijwilligers
Publiciteit
Algemene kosten
Som der exploitatielasten
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Belastingen
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ALGEMENE TOELICHTING
Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor"
Stede Broec
Stichting
Stede Broec
54677955

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec, statutair gevestigd te
Stede Broec bestaan voornamelijk uit:
theatervoorstellingen, filmvertoningen, en het organiseren van (zakelijke) events.
Locatie feitelijke activiteiten
De stichting verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Bovenkarspel.
Informatie met betrekking tot de continuïteit
Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec heeft in het boekjaar 2020 te kampen met
de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling
en toename van additionele kosten. Echter, door een financiële buffer, kostenbesparingen, de
overheidsmaatregelen en gesprekken met de gemeente alsmede ook branchegesprekken en overleg
met artiesten verwacht de rechtspersoon dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec 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.
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving.
Commerciële cijfers
In deze jaarrekening zijn de commerciële cijfers opgenomen. De fiscale positie van de stichting is in deze
jaarrekening buiten beschouwing gelaten.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten en de continuïteit van de onderneming, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
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.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost. De stichting is niet in het bezit van financiële derivaten.
Grondslagen voor waardering activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen 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 indien er geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
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.
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Grondslagen voor waardering passiva
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Overige voorzieningen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Voor uitgaven inzake vervangingsinvesteringen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald
op basis van het geschatte bedrag van de vervangingsinvesteringen en de periode waarbinnen deze
gepleegd dienen te worden.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor baten en lasten
Baten
De baten betreffen de netto-omzet, ontvangen subsidies, sponsorbijdragen en opbrengsten uit
advertentieverkoop.
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP BALANS
Materiële vaste activa
31 december
2019
€
Andere vaste bedrijfsmiddelen

31 december
2018
€

10.309

6.087

10.309

6.087
Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€

Boekwaarde 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

44.348
-38.261
6.087

Mutaties 2019
Investeringen
Afschrijvingen

6.301
-2.079
4.222

Boekwaarde 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

50.648
-40.339
10.309

Afschrijvingspercentage (gemiddeld)

20,0

Toelichting
In 2017 is er door de stichting geïnvesteerd in de inrichting van het theatercafé en de foyer. De totale
investering in 2017 bedraagt € 37.268. Deze investering wordt geheel gedekt uit verkregen subsidies van
het Westfriesland Fonds, Rabobank West-Friesland en het VSB fonds.
Vorderingen
31 december
2019
€
Vorderingen op handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
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2018
€

9.461
-500

7.012
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8.961

6.512
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31 december
2019
€

31 december
2018
€

Belastingvorderingen
Omzetbelasting

6.012

13.863

Overige vorderingen
Nog te factureren omzet
Stichting sociaal cultureel centrum 't Stadsplein
Diversen

2.104
3.044
177

12.065
84

5.325

12.149

12.978
105

-

13.083

-

33.381

32.524

Overlopende activa
Brochure en programmering seizoen 2019 - 2020
Diversen

Totaal

Liquide middelen
31 december
2019
€

31 december
2018
€

Banktegoeden
Kasmiddelen
Kruisposten

238.000
1.404
156

256.828
1.739
43

Totaal

239.560

258.610
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Eigen vermogen
31 december
2019
€

31 december
2018
€

Egalisatiereserve
Onverdeeld resultaat

3.534
-17.249

-3.925
7.459

Totaal

-13.715

3.534

Egalisatiereserve

2019
€

Stand 1 januari
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar
Stand 31 december

2018
€

-3.925
7.459

-41.617
37.692

3.534

-3.925

Voorzieningen
31 december
2019
€

31 december
2018
€

Voorziening groot onderhoud
Voorziening vervangingsinvesteringen

31.473
138.215

35.752
118.034

Totaal

169.688

153.786

Voorziening groot onderhoud

2019
€

2018
€

Stand 1 januari
Toename van voorziening
Gebruik van voorziening

35.752
-4.279

29.502
6.250
-

Stand 31 december

31.473

35.752

De voorziening heeft betrekking op het periodiek groot onderhoud aan het Postkantoor. In de
huurovereenkomst met de gemeente is bepaald dat de voorziening onderhoud maximaal € 40.000 mag
bedragen.
Voorziening vervangingsinvesteringen

2019
€

2018
€

Stand 1 januari
Toename van voorziening
Gebruik van voorziening

118.034
21.767
-1.586

96.267
21.767
-

Stand 31 december

138.215

118.034

De voorziening heeft betrekking op vervanging van investeringen van het Postkantoor. Dit betreft een
voorziening voor onder andere de tribune, de vloer overig (behalve theater), de apparatuur,
theaterfoyer/café, de keuken en de kantoorinrichting.
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Kortlopende schulden
31 december
2019
€

31 december
2018
€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

36.012

49.471

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing- en premieschulden
Schulden ter zake van pensioenen

2.822
-1.751

2.250
-807

5.089
1.187
733

1.187
733

7.009

1.920

3.659
4.923
54.172

3.098
5.094
53.131

500
3.168
6.159
5.850
4.754

500
15.183
5.510
4.551

83.185

87.067

127.277

139.901

Overige schulden
Teveel ontvangen huursubsidie
Nog te besteden subsidie reclamezuil
Nog te besteden subsidie inrichting (Rabobank West-Friesland)

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Nog in te wisselen cadeaubonnen
Vooruitontvangen kaartverkoop theater- en filmprogrammering
komend boekjaar
Onkostenvergoedingen bestuur
Kosten theatergezelschappen en artiesten
Nog te betalen huurkosten
Reservering accountantskosten
Overigen

Totaal
Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 30.591.
De resterende looptijd van het huurcontract is 2 jaar en 8 maanden.
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten en brutomarge
2019
€
Netto-omzet
Theater
Film
Horeca
Verhuur (incl. catering)

Subsidiebaten
Structurele subsidie gemeente
Overige subsidies

Sponsorbijdragen
Overige bedrijfsopbrengsten
Advertentieverkoop
Som der exploitatiebaten
Kostprijs van de omzet
Theater
Horeca
Verhuur (incl. catering)
Film

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

2018
€

108.355
4.525
60.936
37.615

106.903
7.699
57.920
59.028

211.431

231.550

174.636
5.237

174.384
4.254

179.873

178.638

317

3.390

6.215

6.315

397.836

419.893

97.762
41.135
7.077
2.348

98.295
40.560
12.804
5.790

148.322

157.449

249.514

262.444

Netto-omzet
De netto-omzet bestaat uit de inkomsten voor de theater- en filmvoorstellingen van het betreffende
kalenderjaar, de omzet van de horeca en de verhuur van de diverse ruimtes.
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Personeelskosten
2019
€
Lonen en salarissen
Bruto lonen
Eindejaarsuitkering
Uitkering ziekteverzuimverzekering

Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten
Reiskostenvergoedingen
Werkkleding
Opleidingskosten
Arbodienst
Uitzendkrachten / Inhuur ZZP
Kosten werving en selectie
Overige personeelskosten

Totaal

2018
€

76.955
1.169
-14.192

59.971
991
-5.678

63.932

55.284

14.494
7.785

12.511
6.348

2.233
567
5.882
3.198
393

4.408
2.165
1.174
234
796
490

12.273

9.267

98.484

83.410

Afschrijvingen en waardeverminderingen
2019
€

2018
€

Afschrijving op materiële vaste activa

2.079

982

Totaal

2.079

982

31

Samenstellingsverklaring afgegeven

Rapport inzake de jaarrekening 2019 d.d 21 april 2020
van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec
te Stede Broec

Overige bedrijfskosten
2019
€
Huisvestingskosten
Huur
Dotatie voorziening vervangingsinvesteringen
Dotatie voorziening groot onderhoud
Schoonmaakkosten
Energie en water
Zakelijke lasten
Onderhoud onroerende zaken
Inhuur personeel
Overige huisvestingskosten
Doorbelasting huisvestigingskosten aan Stadsplein

Kosten bestuur en vrijwilligers
Onkostenvergoedingen bestuur
Overige kosten bestuur
Onkostenvergoedingen vrijwilligers
Reiskostenvergoedingen vrijwilligers
Overige kosten vrijwilligers

Publiciteit
Seizoensbrochure
Advertentiekosten
Kosten active tickets
Transactiekosten buckaroo, ideal en kosten pin
Drukwerk
Kosten theaterkaartjes (drukwerk)
Online marketing
Kosten website
Mutatie voorziening dubieuze debiteur
Representatiekosten
Overige verkoopkosten

Algemene kosten
Accountantskosten en administratieve dienstverlening
Verzekeringen algemeen
Kosten automatisering
Contributies/abonnementen
Telefonie en internet
Doorbelasting kantoorkosten aan Stadsplein
Kantoorbenodigdheden
Rente en kosten bank
Representatiekosten
Verschillen geldbeweging
Advieskosten
Overige algemene kosten
32

2018
€

24.634
21.767
23.167
17.724
3.239
7.348
5.592
-19.245

24.385
21.767
6.250
20.503
14.280
2.867
1.215
6.253
7.319
-15.615

84.226

89.224

5.875
606
-200
819
4.865

3.040
918
1.045
4.709

11.965

9.712

5.768
4.266
2.571
1.586
338
1.924
428
785
353
-

13.352
4.712
2.847
1.126
598
2.159
374
275
500
75
476

18.019

26.494

35.242
6.104
4.749
2.587
1.879
-997
718
352
241
260
855

22.328
7.932
3.001
2.357
1.701
-743
592
436
522
460
5.052
1.525
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2019
€

Totaal
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2018
€

51.990

45.163

166.200

170.593
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Werknemers
Gemiddeld aantal werknemers over periode

2019
fte

Werkzaam binnen Nederland

2018
fte
1,7

1,3

Toelichting gemiddeld aantal werknemers
Naast eigen personeel wordt er ook personeel ingehuurd en daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt
van vrijwilligers.
Bestuurders en commissarissen
Alle leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij ontvangen enkel een
onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding is hieronder weergegeven:
Bezoldiging

2019
€

2018
€

Bezoldiging van bestuurders

5.875

6.040

Totaal

5.875

6.040

Ondertekening
De jaarrekening en het jaarverslag zijn aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur:
Bovenkarspel, 21 april 2020
Naam

Handtekening

A.E. Honing
H.F. van Driel
L. Bregman- de Reus
H. Verreijen
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