JAARVERSLAG 2020

Bestuursverslag
Inleiding
Het bestuursverslag vormt samen met de Jaarrekening het jaarverslag van STEPS. Hierin leggen wij als
bestuur verantwoording af over boekjaar 2020.
Terugblik op 2020.
Het jaar 2020 stond in hoofdzaak in het teken van coronamaatregelen, die een grote invloed hadden
op de programmering en bezoekersaantallen van Theater Het Postkantoor.
We kijken terug op een enerverend jaar, waarin we veel moesten schakelen. We misten de contacten
met het publiek, de artiesten en de vrijwilligers, maar merkten uit de vele reacties ook hoezeer het
Postkantoor gewaardeerd wordt: als hét culturele hart van Stede Broec en als ontmoetingsplek.
Op 13 maart 2020 -aan de vooravond van een druk voorstellingsweekeinde- moet ook Theater Het
Postkantoor plotseling de deuren sluiten. Het is de eerste van een lange reeks maatregelen die de
overheid zal nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De gevolgen van de coronamaatregelen zijn direct voelbaar: alle geplande theater- en
filmvoorstellingen en verhuringen moeten worden geannuleerd of verplaatst naar een later moment
in het seizoen. Waar wij aanvankelijk uitgaan van een crisis van korte duur, blijkt op dat moment de
werkelijke omvang en duur van de crisis onmogelijk te voorzien.
Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar werken vrijwilligers en medewerkers hard om het theater
corona-proof te maken. Er wordt een protocol ingevoerd en er worden diverse aanpassingen gedaan
in de fysieke ruimte en in werkwijzen.
Als in juni het theater voor 30 mensen open mag, heerst er een jubelstemming. Maar als wij per 1 juli
weer helemaal open mogen, is dit uitsluitend met inachtneming van 1.5 meter afstand tussen
huishoudens. De blijdschap maakt plaats voor bezorgdheid.
Op basis van de verplichte 1.5 meter afstand tussen huishoudens wordt de zaalcapaciteit van Het
Postkantoor teruggebracht naar 1/3 van de gebruikelijke capaciteit. Daarmee komt de
inkomstenstroom uit film, theater en horeca zwaar onder druk te staan. Bovendien zet het de
programmering voor seizoen 20/21 op losse schroeven. De beperkte zaalcapaciteit maakt de
prijsafspraken met de artiesten niet uitvoerbaar, aangezien deze gebaseerd zijn op de volledige
zaalcapaciteit.
Daarnaast zijn er zorgen over het inzetten van de vrijwilligers die voor een groot deel onder de
risicogroepen vallen.
De zomermaanden staan volledig in het teken van het vinden van oplossingen om de beperkte
zaalcapaciteit te compenseren. Bijvoorbeeld door de uitwijk naar locaties met een grotere
zaalcapaciteit, door voorstellingen te streamen of door meerdere voorstellingen op één avond te
plannen. De doorbraak komt uiteindelijk als wij er in slagen om met de meeste artiesten nieuwe
afspraken te maken. Het Postkantoor is klaar om het nieuwe theaterseizoen -ondanks de
coronabeperkingen- te starten met een sterke programmering.

Eind september, amper twee voorstelling na de seizoenopening, scherpt de overheid de
coronamaatregelen opnieuw aan. Het maximale bezoekersaantal wordt weer teruggebracht naar 30
mensen en het dragen van een mondkapje wordt dringend aanbevolen. Een gezamenlijk verzoek van
STEPS en de gemeente aan de Veiligheidsregio om het theater ontheffing te verlenen voor het
maximale aantal zaalbezoekers wordt afgewezen.
In november breekt een periode aan waarin (gedeeltelijke) lockdowns en versoepelingen elkaar
opvolgen. Vanaf 1 december geldt de mondkapjesplicht en twee weken later wordt opnieuw een
volledige lockdown aangekondigd t/m 19 januari 2021. Het Postkantoor moet haar deuren weer
sluiten.
Ten tijde van dit schrijven is Het Postkantoor nog steeds voor publiek gesloten.
Gelukkig hebben we dankzij diverse steunmaatregelen van de overheid (TOGS, TVL en NOW), de
culturele sector (Kickstart Cultuurfonds en een uitbreiding van de SKIP) en kostenbesparingen de
financiële schade beperkt kunnen houden. Ook de subsidie uit het Provinciale Noodfonds heeft ons
daarbij geholpen. Het bedrag van 63.000 euro (waarvan 35% gefinancierd door de gemeente Stede
Broec en 65% door de provincie Noord-Holland) hebben wij uiteindelijk maar deels aan hoeven te
spreken, mede dankzij de andere steunmaatregelen en gerealiseerde besparingen.
Het boekjaar 2020 sluiten wij daardoor alsnog af met een positief saldo.
Het einde van dit boekjaar betekent niet het einde van corona en de effecten ervan in de toekomst.
De omzet in de eerste drie kwartalen van 2021 zal vrijwel nihil zijn. Het vierde kwartaal zal dit
grotendeels moeten goedmaken. Een moeilijke opgave gezien de verwachting dat ook in 2021 sprake
zal zijn van een beperkte zaalcapaciteit.
En dan is er nog de terechte vraag naar de effecten van corona op het consumentenvertrouwen. Wij
zijn ervan overtuigd dat onze bezoekers de weg naar het theater in 2021 weten terug te vinden. We
gaan er in ieder geval alles aan doen om te zorgen voor een aansprekende programmering en samen
met de vrijwilligers voor een geweldige ontvangst van het publiek!
Het blijft uiteraard van belang om verantwoord om te gaan met de middelen die tot onze beschikking
staan. In de overtuiging dat wij in 2020 deze verantwoordelijkheid met volle overgave hebben
opgepakt, zijn wij onverminderd positief over de toekomst van Theater Het Postkantoor als hét
culturele hart van Stede Broec en de regio.
Leeswijzer
In de volgende paragrafen blikken wij terug op 2020 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.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec (STEPS) bestaat per 31
december 2020 uit:
•
•
•
•

Mevrouw Astrid Honing (voorzitter)
De heer Hugo van Driel (penningmeester)
Mevrouw Hanneke Dessing (bestuurder)
De heer Aad de Jong (bestuurder)

In 2020 legden twee bestuursleden hun functie neer:
• mevrouw Bep Bregman per 1 oktober 2020
• de heer Henk Verreijen per 1 december 2020.
De vacante functies zijn ingevuld door de heer Aad de Jong en mevrouw Hanneke Dessing. De laatste
zal in 2021 het voorzitterschap overnemen van mevrouw Astrid Honing.
Het bestuur is in 2020 acht keer bijeen geweest. Het bestuur onderschrijft de Code of Governance
Cultuur 2019 waarin de basisprincipes zijn vastgelegd voor goed bestuur en toezicht in de culturele
sector. Het bestuur publiceert alle nevenfuncties op de website van het theater.
Organisatie
Naast het bestuur bestaat de organisatie uit een team van medewerkers (loondienst en ZZP);
•
•
•
•

Algemeen manager: Maartje van Kraaij
Manager Programmering en Marketing: Elaine Deege
Hoofd Techniek: Paul Hutschemaekers
Programmeur: Adriaan Bruin

Daarnaast zijn op 31 december 2020 62 vrijwilligers actief bij STEPS voor de uitvoering van balie-,
horeca- en keukenwerkzaamheden of als technicus, gastheer/vrouw of pr-vrijwilliger.

Verantwoording beleid
Programmering in coronatijd
De oorspronkelijke (pre-corona) programmering van Theater het Postkantoor zou in 2020 bestaan uit:
•
•
•

51 professionele theatervoorstellingen, waaronder cabaret-, muziek-, toneel- en
jeugdvoorstellingen;
11 amateurvoorstellingen;
29 filmvoorstellingen).

Het professionele theateraanbod omvat 22 cabaretvoorstellingen, 12 muziekvoorstellingen, 5
klassieke muziekvoorstellingen, 5 toneel- en 7 jeugdvoorstellingen. De diversiteit van het aanbod zorgt
ervoor dat een breed publiek kan worden aangesproken, van toneel- tot muziekliefhebber, van jong
tot oud.
Figuur: Aandeel van de verschillende genres in het totale professionele theateraanbod 2020

Ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen van de 51 voorstellingen uiteindelijk 32 voorstellingen
doorgaan; 4 voorstellingen moeten worden geannuleerd en 15 voorstellingen verplaatst (waarvan 12
naar 2021 en 2022).
Figuur: De effecten van corona op de programmering in 2020

Aantal theaterbezoekers
De theatervoorstellingen trokken in 2020 totaal 3.221 bezoekers, een afname van 54% ten opzichte
van 2019. De afname heeft de volgende logische oorzaken:
•
•

•

Het aantal voorstellingen in 2020 ten gevolge van corona is beduidend lager dan in 2019.
De zaalcapaciteit is vanaf maart 2020 teruggebracht tot 30 of 50 bezoekers (respectievelijk
20% en 33%) van de normale capaciteit. Er kunnen dus per voorstelling veel minder mensen in
de zaal. Dit wordt slechts deels gecompenseerd door extra voorstellingen op dezelfde avond
aan te bieden.
Ondanks een zaalcapaciteit van 30 of 50 stoelen wordt ‘slechts’ een zaalbezetting van 81%
gehaald, terwijl dit bij een normale zaalcapaciteit van 150 stoelen rond de 80% ligt. Dit lijkt
een aanwijzing dat de coronamaatregelen voor veel bezoekers een te hoge drempel zijn voor
een theaterbezoek. Mogelijk is de leeftijd van bezoekers in combinatie met de zorg om
besmetting de oorzaak.

Zaalbezetting
In 2020 tellen wij een zaalbezetting van 81%. In eerste instantie lijkt dit een heel mooi resultaat, maar
het is een zaalbezettingspercentage op basis van een zaalcapaciteit die tot 1/3 van de gebruikelijke
capaciteit is teruggebracht. Het is daarom moeilijk om aan dit percentage conclusies te verbinden,
aangezien het een resultaat is van twee tegengestelde krachten:
- Enerzijds maakt de beperkte zaalcapaciteit het gemakkelijker om een hogere
zaalbezettingspercentage te realiseren.
- Anderzijds maken de coronamaatregelen voor veel mensen de drempel voor theaterbezoek
extreem hoog. Zo zijn er veel marketinginspanningen nodig om het publiek naar het theater te
krijgen. Ondanks een corona-proof theateromgeving blijven veel bezoekers weg en stagneert
de kaartverkoop vooraf door de grote onzekerheid omtrent het wel/niet doorgaan van
voorstellingen.
Wij proberen deze drempel te verlagen door onze bezoekers zo goed mogelijk te informeren over ons
coronabeleid, over de aanpassingen in de programmering en door een coulant restitutiebeleid voor de
bezoekers te hanteren. Bezoekers die vanwege gezondheidsklachten de voorstelling niet kunnen
bezoeken of geconfronteerd worden met een verplaatste of geannuleerde voorstelling krijgen alle
vrijheid om te kiezen voor restitutie, een voucher of een donatie.

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

Film
2020 Is het jaar waarin de film zijn herintrede doet. Zowel de omzetdoelstelling als het
bezoekersaantal zijn behaald met respectievelijk €7.829 en 1.231 bezoekers
Ondanks de coronamaatregelen en lockdowns werden in 2020 maar liefst 31 films vertoond.
In 2020 vormde de seniorenprogrammering een belangrijk speerpunt in het filmaanbod. Dit uitte zich
o.a. in passende filmthema’s, het aangepaste tijdstip van programmering en de prijsstelling. Hierbij is
het theater een samenwerking aangegaan met de Seniorenraad.
Postkantoor Live
In 2020 vonden 8 Postkantoor Live evenementen plaats. Om te kunnen voldoen aan de
coronamaatregelen, waaronder 1.5 meter afstand, werden de Postkantoor Live evenementen vanaf
juni verplaatst van het theatercafé naar de theaterzaal.
De voorstellingen trokken in totaal 206 bezoekers met een gemiddelde zaalbezetting van 69%.
Absolute topper waren Sven Ross en de Lockdown Tour; beide voorstellingen waren volledig
uitverkocht (100%). Daar staan enkele artiesten tegenover die minder bezoekers trokken. De
belangrijke doelstelling van de Postkantoor Live voorstellingen is om jong of onbekend talent uit de
regio een podium te bieden om podiumervaring op te doen en een naam/publiek op te bouwen. Die
doelstelling is zeker gerealiseerd.
Amateurvoorstellingen
Door de coronamaatregelen konden de geplande toneelvoorstellingen van amateurgezelschap Justus
van Maurik niet doorgaan. Ook de voorstelling van theatergroep Unicorno werd geannuleerd.
Wel heeft Het Postkantoor de basisscholen Uilenburcht en Willibrordus ontvangen. De scholen
konden voor de uitvoering van hun groep 8-musical uitwijken naar het theater. Ouders, leerlingen en
leerkrachten reageerden enthousiast op deze bijzondere ‘theater-editie’.
Vrienden van Het Postkantoor
In maart 2020 startte Theater Het Postkantoor met de Vrienden van Het Postkantoor. De Vrienden
ondersteunen door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage de ontwikkeling van het theater.
Aan de Vriendschap zitten voordelen, zoals een (korting)actie voor een leuke voorstelling, of een
uitnodiging voor onze seizoen presentatie. In 2020 waren de mogelijkheden hiertoe beperkter.
In 2020 zijn de eerste 42 vriendschappen gesloten.
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 2020 zijn 59 zakelijke verhuringen gepland (exclusief de 2 structurele verhuringen voor de Prikpoli,
en Weight Watchers. Hiervan zijn er 21 daadwerkelijk doorgegaan (ten opzichte van 18 in 2019) en
werden 38 verhuringen geannuleerd, waarvan 29 vanwege corona.
De kleine toename in het aantal verhuringen vertaalt zich niet in een toename van de verhuurinkomsten. Deze daalden van €37.614 in 2019 naar €20.462 in 2020. Dit heeft te maken met de aard
van de verhuringen in 2020: het betreft veelal kleine verhuringen aan organisaties die binnen hun
eigen locatie onvoldoende ruimte hebben voor gezamenlijk overleg met in achtneming van de

coronamaatregelen, met name de 1.5 meter afstand. Grootschalige verhuringen (meer dan 50
personen) konden wij door de beperkende maatregelen niet faciliteren. Voor organisaties met een
sterk sociaal-maatschappelijk of cultureel karakter is bovendien een kleine coulancekorting op de
huurprijs gegeven.
Figuur: Gerealiseerde en geannuleerde verhuringen in 2020
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Horeca
De horeca-inkomsten dalen in 2020 van €60.396 naar €26.134. Deze logische daling is het directe
gevolg van:
• De sluiting van het theatercafé. Ten gevolge van het corona-horecaverbod mag het theater
geen drankjes en hapjes meer verkopen aan bezoekers. Hierdoor vallen de inkomsten uit de
voor- en nazit bij de voorstelling weg. Alleen het pauzedrankje (inbegrepen in de ticketprijs)
kan voor de bezoekers worden klaargezet.
• Het beperkte aantal theaterbezoekers. Per voorstelling zijn slecht 30 of 50 bezoekers
aanwezig, zodat het aantal pauzedrankjes beperkt is.
• Totale verbod. Eind november waarschuwt de gemeente dat het klaarzetten van de
pauzedrankjes niet is toegestaan. Hiermee valt de horeca-functie in het theater geheel stil.
• Cateringinkomsten zijn zeer beperkt doordat het veelal korte verhuringen betreft zonder
catering. Bovendien is het zelf cateren in de loop van 2020 niet langer toegestaan.

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 2020 telt de organisatie 1,3 fte’s die verdeeld zijn over 2 medewerkers, te weten de Algemeen
Manager en de Manager Programmering en Marketing.
Het team van Het Postkantoor bestaat verder uit een Coördinator Techniek en een
Theaterprogrammeur, die beiden als ZZP-er 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 2020 uit 62 personen.
Figuur: Vrijwilligersinzet per taakgebied in %

Corona heeft grote impact gehad op de werkzaamheden van de medewerkers en vrijwilligers. Binnen
enkele weken moest de hele organisatie op de schop en is er een enorm beroep gedaan op eenieders
aanpassingsvermogen. De techniek kreeg o.a. te maken met aanpassingen in de theaterzaal, met het
constant schuiven van tafels en stoelen, eerst voor 50 daarna voor 30 mensen. De gastvrouwen
moesten plots gezondheidschecks uitvoeren en toezicht houden op de naleving van de coronaregels
door het publiek. De horeca heeft voor iedere bezoeker een heus vip-arrangement gecreëerd. En de
balie was urenlang aan het bellen en mailen om mensen te informeren over de
programmawijzigingen, navraag te doen over bestelde drankjes, restituties, etc. De vrijwilligers en
medewerkers hebben in corona-tijd een ongelooflijke inzet getoond. Maar de grootste verandering
was het contact met het publiek en met elkaar. Dit is door corona sterk verminderd en dat wordt door
iedereen ervaren als een groot gemis.

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 ’t Stadsplein - van de
gemeente gehuurd. STEPS ontvangt van de gemeente huurcompensatie.
In 2020 zijn op het gebied van huisvesting en facilitaire voorzieningen geen grote bijzonderheden te
melden. Wel stak dit jaar een ‘oud’ probleem de kop op: de gebrekkige temperatuurregeling in de
theaterzaal.
Sinds de start van het theater zijn er problemen met de temperatuur in de theaterzaal. Deze
temperatuur is destijds ingeregeld op een volle zaal (200 mensen) en theaterlampen. Desondanks zijn
er altijd klachten geweest over de te lage temperatuur in de zaal. Inmiddels zijn de theaterlampen
vervangen door LED (geeft geen warmte af) en is en gevolge van corona de zaalcapaciteit
teruggebracht tot 30 of 50 bezoekers. De temperatuur in de zaal was daarmee -zeker met de winter
voor de deur- veel te laag. Dit probleem is na herhaaldelijk contact met de afdeling Vastgoed van de

gemeente uiteindelijk in december 2020 grondig opgepakt. Ten tijde van dit schrijven wordt de
temperatuurregelingsinstallatie door de gemeente hersteld.
In 2020 zijn de onderhoudsvoorzieningen opnieuw in kaart gebracht. Centrale vraag was of geraamde
kosten voor onderhoud op de juiste momenten kunnen worden gedekt door de
onderhoudsvoorzieningen. Uit de analyse blijkt dat jaarlijks een extra storting van €1.400 in de
voorzieningen voor onderhoud noodzakelijk is.

Financieel beleid
In voorgaande jaren wist Theater het Postkantoor een redelijk constante inkomstenstroom te
realiseren uit de kaartverkoop voor voorstellingen, films en andere evenementen, de zaalverhuur voor
zakelijke en culturele evenementen en de horeca.
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). Ook
worden inkomsten geworven uit de verkoop van advertenties in de jaarlijkse theaterbrochure.
In 2020 kan het theater bovendien rekenen op een sponsorbijdrage van WFO-notarissen en VBD
Administratie en de bijdrage van de Vrienden van Het Postkantoor, dat in maart 2020 van start gaat.
Maar als vanaf medio maart de inkomstenstroom uit de kaartverkoop, de zaalverhuur en de horeca
stilvalt en er door de grote onzekerheid omtrent het verloop van het virus geen brochure wordt
uitgebracht en dus ook de inkomsten uit de advertentieverkoop wegvallen, moeten alle zeilen worden
bijgezet.
In de daaropvolgende maanden doet Het Postkantoor een beroep op de volgende steunmaatregelen
en ontvangt:
• TOGS:
€4.000
• TVL 1 en TVL 2:
€5.601
• NOW 1, 2 en 3:
€21.458
• Extra Skip:
€5.424.
• Cultuur Noodfonds provincie Noord Holland; €63.000 (waarvan €33.000 gebruikt)
• Daarnaast vraagt het theater een subsidie aan bij het Kickstart Cultuurfonds voor de
optimalisering van de zaalcapaciteit en de horeca-functie tijdens de coronacrisis. Deze
subsidie (circa €22.000) wordt toegekend en zorgt dat het Postkantoor een aantal belangrijke
aanpassingen kan doen die het werk in en na corona aanzienlijk vereenvoudigen.
Mede dankzij bovengenoemde steunmaatregelen sluit Theater Het Postkantoor het boekjaar af met
een positief saldo van €14.000. Daarmee hebben we de negatieve egalisatiereserve aan kunnen vullen
en weer op een verantwoord niveau kunnen brengen, zodat de continuïteit van de stichting ook na dit
coronajaar zoveel mogelijk gewaarborgd blijft (zie paragraaf Dotatie Egalisatiereserve).
Wanneer wij een blik werpen op de Winst en Verliesrekening van 2020 zien wij aan de inkomstenkant
direct het effect van corona op de omzet. Deze wordt in 2020 gehalveerd ten opzichte van 2019 (van
€211.430 naar €101.399). De kostprijs van deze omzet daalt eveneens, maar minder sterk dan de
omzet. De kostprijs van de omzet ligt in 2020 dus relatief hoger dan in 2019. Bij de Overige
bedrijfsopbrengsten zien wij in 2020 een stijging van €49.000 ten opzichte van 2019. Dit is het gevolg

van extra SKIP-subsidie, de TOGS, de TVL en het Noodfonds. Tevens speelt de bijdrage van de sponsors
hierin een rol.
Tegelijk is er in 2020 veel aandacht geweest voor het beperken van de kosten. Er is een flinke
besparing gerealiseerd op de Personeelskosten (-€27.401), waarvan €21.000 door de bijdrage uit de
NOW. Bij de Algemene kosten is een grote besparing gerealiseerd op de accountskosten (-€20.034).
Deze besparingen zijn echter grotendeels teniet gedaan door de Extra Kosten i.v.m. corona.
Figuren: Vergelijking 2020-2019: omzet en kostprijs van de omzet

Figuur: Baten en Lasten in meerjarig perspectief

Het einde van boekjaar 2020 betekent niet het einde van corona en de effecten ervan op de
bedrijfsvoering van Het Postkantoor. Vanuit een zwaar gevoelde verantwoordelijkheid om de
continuïteit van het theater te waarborgen zijn in 2020 een aantal beslissingen genomen, die
hieronder kort worden toegelicht.
Voorzieningen Onderhoud
Sinds de start van het theater heeft STEPS haar verantwoordelijkheid als (mede)huurder van het pand
zeer serieus genomen. Dit was in 2019 aanleiding om te starten met een analyse van de onderhoudsen vervangingsvoorzieningen, met als doel ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende geld is
voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen.

In 2020 is deze analyse afgerond met de vaststelling dat het bedrag voor de onderhoudsvoorzieningen
met €1.400 per jaar moet worden verhoogd ten opzichte van het begrote bedrag. Deze correctie is
met ingang van 2020 toegepast.
Dotatie egalisatiereserve
Het behaalde negatieve eindresultaat in 2019 (-€17.249) zette Het Postkantoor in 2020 aan de start
met een negatief eigen vermogen van €13.715.
Om te komen tot een toekomstbestendige organisatie werd voor 2020 niet gekozen voor een
eenmalig beroep op de reserves, maar juist voor een structurele kostenreductie. Met name op
personeels- en accountantskosten zou kunnen worden bespaard. Deze besparingen zijn weliswaar
gerealiseerd, maar grotendeels tenietgedaan door andere corona-gerelateerde kosten.
Om de egalisatiereserve weer op een verantwoord niveau te brengen is in 2020 het positieve resultaat
(€14.000) volledig gebruikt voor de dotatie egalisatiereserve. Hiermee is het eigen vermogen weer op
een verantwoord niveau gebracht, zodat de continuïteit van de stichting zoveel mogelijk gewaarborgd
blijft.
Noodfonds provincie en gemeente
Theater Het Postkantoor ontving in november een subsidie van circa €63.000 uit het Noodfonds.
Hiervan nam de provincie Noord-Holland 65% voor haar rekening en de gemeente Stede Broec 35%.
Van het ontvangen subsidiebedrag heeft Theater Het Postkantoor in 2020 €33.000 besteed om de
corona-schade te dekken. Het niet bestede deel (€30.000) is op de balans opgenomen als mogelijke
terugbetaling aan het Noodfonds
Met het einde van boekjaar 2020, eindigen niet de coronacrisis en de effecten daarvan op het
exploitatieresultaat in de toekomst. De onzekerheid omtrent de inkomsten, het herstel van het
consumentenvertrouwen, de vooruit ontvangen omzet en onzekerheid over de hoogte van
‘voorlopige’ subsidies manen tot voorzichtigheid. Het stichtingsbestuur draagt de zware
verantwoordelijkheid om het theater - zodra dit mogelijk is- op een verantwoorde manier te
(her)openen en het bestaan van Theater Het Postkantoor in de toekomst te waarborgen. Dit betekent
dat zij een aantal zorgvuldige afwegingen heeft gemaakt ten aanzien van de aanwending van de eigen
reserve.
Het Noodfonds gaat uit van een aanwending van 12,5% van de eigen reserve voor het dekken van de
corona-schade, mits dit verantwoord is. Voor Theater Het Postkantoor zou dit gaan om een bedrag
van €19.000. Theater Het Postkantoor acht het onverantwoord om de reserves verder aan te spreken,
enerzijds gezien de ‘krappe’ egalisatiereserve en anderzijds vanwege de risico’s die het theater in 2021
het hoofd moet kunnen bieden. Immers er is in 2021 geen extra ruimte voor een verdere
kostenreductie. De kostenbesparende ingrepen in 2020 hebben weliswaar een structureel effect,
maar het is niet mogelijk om in 2021 nogmaals een dergelijke kosten-reducerende stap te maken. Ook
kan het theater in 2021 geen beroep doen op het Noodfonds, omdat dit is voorbehouden aan de
grotere theaters.

Risico’s en risicobeheersing
Corona effecten
De grootste dreiging in 2021 is de aanhoudende coronacrisis en de effecten daarvan op de
bedrijfsvoering van het theater.
Ten tijde van dit schrijven is de behaalde omzet in het eerste kwartaal van 2020 nihil (met
uitzondering van de inkomsten uit de prikpoli) en is de heropening van het theater in het tweede
kwartaal nog niet in zicht. Wij hopen dat in september, het moment waarop het theaterseizoen start,
de deuren van het theater weer open kunnen. Op het moment dat dit gebeurt -en het liefst al eerderis het belangrijk om voldoende middelen te kunnen inzetten om zoveel mogelijk mensen weer naar
het theater te laten gaan.
Vooruit ontvangen omzet
Een tweede risico is de ‘vooruit ontvangen omzet’. Dit betreft de inkomsten uit de kaartverkoop voor
voorstellingen die in 2020 ten gevolge van corona zijn verplaatst naar 2021 en zelfs 2022.
Aan deze omzet kleeft het risico dat de voorstellingen alsnog geannuleerd worden en de kaarten
gerestitueerd moeten worden. Aangezien het onzeker is op welke steunmaatregelen Het Postkantoor
in 2021 en 2022 kan rekenen en er bij annulering wel degelijk kosten worden gemaakt, is het mogelijk
dat dit omzetverlies niet (deels) gedekt wordt, zoals in 2020 het geval is geweest. De vooruit
ontvangen omzet is dus een potentiële verliespost.
Korte versus lange termijn
Een ander risico dat dreigt in tijden van crisis - zeker als de financiële middelen beperkt zijn- is ‘het
korte termijn-denken’. Dat wil zeggen, de noodzaak voelen tot besparen, maar de lange termijn
effecten daarvan onderschatten. Besluiten die op korte termijn geld opleveren, kunnen op de lange
termijn een grotere schade toebrengen. Het is daarom belangrijk om bij voorgenomen besluiten tot
besparingen zorgvuldig de gevolgen op de langere termijn mee te nemen, zowel voor de ‘harde’ kant
van het theater (het gebouw, faciliteiten en apparatuur), maar ook de ‘zachte’ kant: voor de
zorgvuldig opgebouwde relaties met artiesten, met het publiek en vrijwilligers, voor de kennis en
deskundigheid binnen de muren.
Dit onderstreept het belang van voldoende onderhouds-en vervangingsvoorzieningen en de dotatie
Egalisatiereserve.
Subsidieregelingen
In de jaarrekening zijn de inkomsten van de verschillende subsidieregelingen in 2020, naar huidige
inzichten, zo reëel mogelijk opgenomen. Wij verwachten dat daaruit geen grote verschillen
voortvloeien. Maar voor een aantal regelingen moet de subsidie nog definitief worden vastgesteld en
moet dus rekening gehouden worden met bijstellingen.

In 2021 blijft het theater kritisch kijken naar de uitgaven en besparen waar mogelijk. Wij zullen creatief
blijven in onze zoektocht naar theater- en verhuuraanbod dat past binnen de huidige
coronamaatregelen. En vindingrijk als het andere inkomstenbronnen betreft, zoals de uitbreiding van
het Vriendennetwerk en zakelijke sponsors of nieuwe horeca-concepten die het theater en
verhuuraanbod ondersteunen.

Slotwoord
In maart van 2020 kregen wij te maken met de 1e lockdown ten gevolge van corona. Sindsdien heeft
dat virus flink rake klappen uitgedeeld aan ons theater.
Van de 51 voorstellingen moesten er 19 voorstellingen worden geannuleerd (4) of verplaatst (15)
In totaal werden 2.521 bezoekers hiermee geconfronteerd en zij kregen de keuze om hun kaarten te
behouden, in te ruilen voor een voucher, te doneren of te laten restitueren. Twee derde van hen heeft
gekozen voor een voucher (6%) of wil de kaarten behouden (61%).
In deze cijfers herkennen wij de loyaliteit en betrokkenheid van ons publiek. Een betrokkenheid die wij
ook ervaren in de vele warme reacties die wij via email of de post van onze bezoekers mogen
ontvangen. Dit schrijven wij toe aan het feit dat ons publiek in de afgelopen jaren de inzet en passie
van vrijwilligers, medewerkers en artiesten in Het Postkantoor heeft ‘gevoeld’ en gewaardeerd. Maar
ook aan het feit dat in het afgelopen jaar steeds snel en doeltreffend is ingespeeld op de
veranderende situaties door de invoering van een corona-protocol, door veranderingen in onze
werkwijze en aanpassingen in de fysieke ruimte; en vooral door ons publiek daarover te blijven
informeren.

Figuren: Reactie van publiek op annulering en verplaatsing van voorstellingen

Het jaar 2020 is voor Het Postkantoor het jaar van corona, maar ook van veerkracht, creativiteit en
ondernemerschap van de medewerkers en vrijwilligers van Het Postkantoor. En van de loyaliteit en
betrokkenheid van ons publiek en de gemeente Stede Broec.

Bovenkarspel, 12 mei 2021
Naam bestuurders
A.E. Honing
H.F. van Driel
H. Dessing
A. de Jong
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Voorwoord
Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.
Deel 1: Financieel verslag
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit
de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.
Deel 2: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.
Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd
en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft
betrekking op de informatie in dit deel van het document.
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Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec
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 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020.
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 de in
Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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.
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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Zwaag, 13 mei 2021

Kenter adviseurs en accountants B.V. / Accountant Vast
Henk Kenter AA
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Resultaatanalyse
De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.
Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht
Verslag jaar

Vorig jaar

Verschil

2020

% Omzet

2019

% Omzet

Verschil

%

101.399

100,0%

211.430

100,0%

-110.031

-52,0%

Kostprijs van de omzet

86.727

85,5%

148.319

70,2%

-61.593

-41,5%

Brutomarge

14.672

14,5%

63.111

29,8%

-48.438

-76,8%

237.012

233,7%

186.405

88,2%

50.606

27,1%

71.615

70,6%

99.016

46,8%

-27.401

-27,7%

2.933

2,9%

2.078

1,0%

855

41,1%

40

0,0%

393

0,2%

-353

-89,8%

3.797

3,7%

-925

-0,4%

4.722

510,5%

78.515

77,4%

78.635

37,2%

-120

-0,2%

3.891

3,8%

5.592

2,6%

-1.701

-30,4%

Verkoopkosten

16.972

16,7%

18.261

8,6%

-1.289

-7,1%

Kantoorkosten

8.688

8,6%

8.936

4,2%

-248

-2,8%

Algemene kosten

38.158

37,6%

42.460

20,1%

-4.302

-10,1%

Kosten bestuur en vrijwilligers

12.810

12,6%

11.965

5,7%

845

7,1%

237.420

234,1%

266.412

126,0%

-28.992

-10,9%

14.264

14,1%

-16.897

-8,0%

31.161

184,4%

-264

-0,3%

-352

-0,2%

89

25,0%

14.000

13,8%

-17.249

-8,2%

31.249

181,2%

Omzet

Overige bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Werkkostenregeling
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten

Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting
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Financiële positie
De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De
financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de
verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

% balans

31-12-2019

% balans

Immateriële vaste activa

2.534

0,7%

0

0,0%

Materiële vaste activa

7.642

2,2%

10.310

3,6%

Vaste activa

10.175

2,9%

10.310

3,6%

Vorderingen

23.075

6,6%

33.380

11,8%

Liquide middelen

315.087

90,5%

239.560

84,6%

Vlottende activa

338.162

97,1%

272.940

96,4%

Activa

348.337

100,0%

283.250

100,0%

Egalisatiereserve

-13.715

-3,9%

3.534

1,2%

14.000

4,0%

-17.250

-6,1%

285

0,1%

-13.715

-4,8%

Voorzieningen

197.105

56,6%

169.688

59,9%

Kortlopende schulden

150.947

43,3%

127.278

44,9%

Passiva

348.337

100,0%

283.250

100,0%

Onverdeelde resultaat
Eigen vermogen
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Kengetallen
De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31
december 2020 en winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.
De kengetallen zijn als volgt berekend:
- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht
2020

2019

2018

187.215

145.663

151.234

Quick ratio

2,24

2,14

2,24

Current ratio

2,24

2,14

2,24

0,1%

-4,8%

1,3%

Werkkapitaal

Solvabiliteit (EV/TV)
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Balans
Voor resultaatbestemming.

Balans activa
31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa
Immateriële vaste activa

2.534

0

Materiële vaste activa

7.642

10.310
10.175

10.310

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

23.075

33.380

315.087

239.560

Activa

338.162

272.940

348.337

283.250

31-12-2020

31-12-2019

Balans passiva

Eigen vermogen
Egalisatiereserve
Onverdeelde resultaat

-13.715

3.534

14.000

-17.250
285

-13.715

Voorzieningen

197.105

169.688

Kortlopende schulden

150.947

127.278

Passiva

348.337

283.250
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening
2020
Omzet
Kostprijs van de omzet

101.399

211.430

86.727

148.319

Brutomarge
Overige bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten

2019

14.672

63.111

237.012

186.405

71.615

99.016

2.933

2.078

40

393

3.797

-925

78.515

78.635

3.891

5.592

Verkoopkosten

16.972

18.261

Kantoorkosten

8.688

8.936

Algemene kosten

38.158

42.460

Kosten bestuur en vrijwilligers

12.810

11.965

Afschrijvingen
Werkkostenregeling
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten

Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting

237.420

266.412

14.264

-16.897

-264

-352

14.000

-17.249
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Toelichting op de jaarrekening

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 als mede ook branchegesprekken en overleg met
artiesten verwacht de rechtspersoon dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec is feitelijk gevestigd te Bovenkarspel,
Hoofdstraat 17 1611AA, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 54677955.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
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.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het
actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare
waarde ervan.
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Grondslagen van 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. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor
verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening
getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

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

Grondslagen van voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
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.
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. Wanneer het de
verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding
zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de
balans opgenomen.
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Grondslagen van 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 bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

2.534

0

2.534

0

Immateriële vaste activa
Overige immateriële vaste activa

De organisatie hanteert een afschrijvingspercentage van 20% voor immateriële vaste activa.

Verloop immateriële vaste activa
Verslag jaar
Overige immateriële vaste activa

Totaal

Investeringen

2.800

2.800

Afschrijvingen

-266

-266

2.534

2.534

2.800

2.800

-266

-266

2.534

2.534

Verloop immateriële vaste activa
Beginsaldo
Mutaties

Eindsaldo
Verkrijgings of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

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.
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Materiële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

7.642

10.310

7.642

10.310

Materiële vaste activa
Inventaris

De organisatie hanteert een jaarlijks afschrijvingspercentage voor overige materiële vaste activa van 20%.

Verloop materiële vaste activa
Verslag jaar
Verbouwingen

Inventaris

Totaal

37.268

13.380

50.648

-37.268

-3.071

-40.339

0

10.309

10.309

0

-2.667

-2.667

0

-2.667

-2.667

37.268

13.380

50.648

-37.268

-5.738

-43.006

0

7.642

7.642

Verloop materiële vaste activa
Beginsaldo
Verkrijgings of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Mutaties
Afschrijvingen
Eindsaldo
Verkrijgings of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
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Vorderingen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

Debiteuren

9.303

8.961

Vorderingen uit hoofde van
belastingen

7.078

6.012

0

3.221

6.694

15.187

23.075

33.380

Vorderingen

Overige vorderingen
Overlopende activa

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

9.803

9.461

-500

-500

9.303

8.961

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

7.078

6.012

7.078

6.012

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Vorderingen uit hoofde van belastingen

Vorderingen uit hoofde van
belastingen
Omzetbelasting
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Overige vorderingen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

Stichting sociaal cultureel centrum 't
Stadsplein

0

3.044

Diversen

0

177

0

3.221

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

0

2.104

5.964

13.083

730

0

6.694

15.187

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

1.108

1.404

313.979

238.000

0

156

315.087

239.560

Overige vorderingen

Overlopende activa

Overlopende activa
Nog te factureren of nog te
verzenden facturen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen

Liquide middelen
Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Kruisposten
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Kasmiddelen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

1.108

1.404

1.108

1.404

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

NL37 RABO 0103 4232 14

832

13.585

NL09 RABO 3320 1234 59

184.362

153.786

NL42 RABO 3034 2104 18

128.784

70.629

313.979

238.000

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

0

156

0

156

Kasmiddelen
Kas

Tegoeden op bankrekeningen

Tegoeden op bankrekeningen

Kruisposten

Kruisposten
Kruisposten pin
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Eigen vermogen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

-13.715

3.534

14.000

-17.250

285

-13.715

Eigen vermogen
Egalisatiereserve
Onverdeelde resultaat

Vooruitlopend op het besluit tot de resultaatbestemming is voor de start van 2020 besloten de negatieve
egalisatiereserve in 2020 weg te werken.

Voorzieningen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

197.105

169.688

197.105

169.688

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

37.123

31.473

159.982

138.215

197.105

169.688

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening
vervangingsinvesteringen
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Verloop voorzieningen
Verslag jaar
Voorziening groot
Voorziening
onderhoud vervangingsinvesteringen

Totaal

Verloop voorzieningen
Eindsaldo
Beginsaldo
Toevoegingen aan voorzieningen

31.473

138.215

169.688

5.650

21.767

27.417

37.123

159.982

197.105

Voorziening groot onderhoud: 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: 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.

Kortlopende schulden
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

19.109

36.012

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.507

1.071

Salarisverwerking

3.620

3.659

Overige schulden

21.211

7.009

105.500

79.526

150.947

127.278

Kortlopende schulden
Crediteuren

Overlopende passiva
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Belastingen en premies sociale verzekeringen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

Loonheffing

2.596

2.822

Pensioenen

-1.089

-1.751

1.507

1.071

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

3.620

3.659

3.620

3.659

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

1.000

5.089

0

1.920

Nog te besteden Kickstart Project

15.861

0

Nog te besteden sponsorbijdrage
vleugel

4.350

0

21.211

7.009

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Salarisverwerking

Salarisverwerking
Reservering vakantiegeld

Overige schulden

Overige schulden
Vooruit / te veel ontvangen subsidie
Nog te besteden subsidie
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Overlopende passiva
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

Vooruitontvangen kaartverkooop
theater- en filmprogrammering

27.379

54.172

Nog terug te betalen
kaartopbrengsten geannuleerde
voorstellingen door corona

4.488

0

Nog te verzilveren cadeaubonnen

7.083

4.924

Nog terug te betalen Noodfonds
provincie/gemeente

29.947

0

Nog te betalen bedragen

36.604

20.431

105.500

79.526

Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake 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 1 jaar en 8 maanden.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

46.974

108.355

7.829

4.525

Horeca

26.134

60.936

Verhuur

20.462

37.614

101.399

211.430

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

59.820

97.761

3.602

2.347

20.119

41.135

3.186

7.076

86.727

148.319

Omzet
Theater
Film

Kostprijs van de omzet

Kostprijs van de omzet
Theater
Film
Horeca
Verhuur inclusief catering
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Overige bedrijfsopbrengsten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

185.375

179.873

3.077

317

0

6.215

5.424

0

Noodfonds provincie/gemeente

33.534

0

Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren

4.000

0

Tegemoetkoming Vaste Lasten

5.601

0

237.012

186.405

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

71.615

99.016

2.933

2.078

40

393

3.797

-925

78.515

78.635

3.891

5.592

Verkoopkosten

16.972

18.261

Kantoorkosten

8.688

8.936

Algemene kosten

38.158

42.460

Kosten bestuur en vrijwilligers

12.810

11.965

237.420

266.412

Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Omzet advertentieverkoop
SKIP subsidie

Totaal kosten

Totaal kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Werkkostenregeling
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten
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Personeelskosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Lonen en salarissen

51.468

78.124

Sociale lasten

12.399

13.107

7.748

7.785

71.615

99.016

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Brutolonen en -salarissen

66.368

71.422

Ontvangen subsidies e.d.

-21.483

0

Reservering vakantiegeld

5.399

5.533

Eindejaarsuitkering

1.184

1.169

51.468

78.124

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

12.399

13.107

12.399

13.107

Personeelskosten

Pensioenlasten

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Sociale lasten
Sociale lasten
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Pensioenlasten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

7.748

7.785

7.748

7.785

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

266

0

2.667

2.078

2.933

2.078

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

266

0

266

0

Pensioenlasten
Pensioenpremie

Afschrijvingen

Afschrijvingen
Afschrijvingen immateriële vaste
activa
Afschrijvingen materiële vaste
activa

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingen immateriële vaste
activa
Overige immateriële vaste activa
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Afschrijvingen materiële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

2.667

2.078

2.667

2.078

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

40

393

40

393

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Uitzendkrachten / inhuur ZZP'ers

0

5.882

Reiskosten woon-werk (onbelast)

1.860

2.232

150

567

0

3.198

1.703

1.387

84

-14.192

3.797

-925

Afschrijvingen materiële vaste
activa
Bedrijfsinventaris

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling
Werkkosten

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten

Studie- en opleidingskosten
Kosten werving en selectie
Ziekengeldverzekering
Ontvangen ziekengelden
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Huisvestingskosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Betaalde huur

25.275

24.634

Schoonmaakkosten

21.158

23.167

Gas, water en elektra

10.684

17.724

Zakelijke lasten

4.128

3.239

Dotatie voorziening groot
onderhoud

5.650

0

21.767

21.767

7.163

7.348

-17.311

-19.245

78.515

78.635

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

3.891

5.592

3.891

5.592

Huisvestingskosten

Dotatie vervangingsinvesteringen
Overige huisvestingskosten
Doorbelasting huisvestigingskosten
aan Stadsplein

Exploitatie- en machinekosten

Exploitatie- en machinekosten
Kleine aanschaf inventaris /
onderhoud inventaris
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Verkoopkosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Advertentie- en marketingkosten

6.176

4.694

Seizoensbrochure

6.589

5.768

Kosten active tickets

1.674

2.571

Representatiekosten

602

594

0

785

1.075

1.587

857

1.924

0

338

16.972

18.261

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

57

718

Telefoon- en internetkosten

2.072

1.879

Abonnementen en contributies

2.443

2.587

Kosten automatisering

5.116

4.749

-1.000

-997

8.688

8.936

Verkoopkosten

Websitekosten
Transactiekosten buckaroo, ideal
en kosten pin
Kosten theaterkaartjes (drukwerk)
Drukwerk

Kantoorkosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

Doorbelasting kantoorkosten aan
stadsplein
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Algemene kosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

15.208

35.242

5.620

6.104

14.827

0

1.556

855

948

260

38.158

42.460

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

6.000

5.875

Overige kosten bestuur

585

606

Onkostenvergoedingen vrijwilligers

546

-200

Reiskostenvergoedingen
vrijwilligers

251

819

5.428

4.865

12.810

11.965

Algemene kosten
Accountantskosten
Assurantiepremie
Kosten i.v.m. Corona
Overige algemene kosten
Kasverschillen

Kosten bestuur en vrijwilligers

Kosten bestuur en vrijwilligers
Onkostenvergoedingen bestuur

Overige kosten vrijwilligers
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Financiële baten en lasten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

65

0

329

352

-264

-352

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

65

0

65

0

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

329

352

329

352

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Overige rentelasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Overige rentebaten

Overige rentelasten

Overige rentelasten
Bankkosten/rente
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SBR
Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor"
Stede Broec
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Samenstellingsverklaring
Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor"
Stede Broec
De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance Document. Dit is een
wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van financiële informatie. Dit document is gebaseerd
op de volgende taxonomie: nba-rpt-samenstellingsverklaring.xsd
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Algemene gegevens
KvK nummer:

36050316

Taal:

nl

Inhoud van de accountantsverklaring
13-5-2021
Inhoud van de accountantsverklaring
Koptekst verklaring van de
accountant

Samenstellingsverklaring van de accountant

Geadresseerde

Aan: Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec

Inleidende paragraaf

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 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020.

Titel voor het object van onderzoek en basis van het oordeel
Toelichtende paragraaf
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13-5-2021
Toelichtende paragraaf

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 de in Nederland algemeen
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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.
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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een
samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Handtekening van de accountant
Vestigingsplaats van de
accountant

Zwaag

Datum van de verklaring

13-5-2021

Naam accountantspraktijk

Kenter adviseurs en accountants B.V. / Accountant Vast

Naam accountant

Henk Kenter AA

Informatie over de accountantsverklaring
13-5-2021
Informatie over de accountantsverklaring
Informatie over het object van onderzoek
Beschrijving van de aard van het Jaarrekening
object van onderzoek
Startdatum van de periode van
het object van onderzoek

1-1-2020
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13-5-2021
Einddatum van de periode van
het object van onderzoek

31-12-2020

Beschrijving van de
verantwoordelijke entiteit van
het object van onderzoek

St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor"

Soort opdracht

Samenstellen

Interne referentie

32160

Type identificatie van de entiteit

KvK

Identificatie van de entiteit

54677955

Naam softwarepakket

Visionplanner
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