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Stichting Speeltheater Holland 
IJsselmeerdijk 26

1473 PP  WARDER

Datum       : 30 maart 2017

Kenmerk   : 3001/JG/RH/2016

Geacht bestuur/ geachte directie,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

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 Nederlandse 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Speeltheater Holland.

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 er dan ook vanuit gaan 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.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

De jaarrekening van Stichting Speeltheater Holland te Warder is door ons samengesteld op basis van de van 
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- 
en verliesrekening over 2016 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".

 - 2 -



Hoogachtend,

Valkering De Graaf Accountants B.V.

J.J. de Graaf RA

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

2.1  Bestuursverslag 

Financiële ontwikkelingen in 2016:

Overzicht producties/ projecten 2016:

Overzicht producties/projecten 2016:

1. IPAY;

2. Assitej;

3. Coproductie Red Earth Revisited (Speeltheater Holland Studio/Assitej SA) in Spanje

4. The Beauty of Decay en archivering musea;

5. Perô or the Mysteries of the Night (in Arizona/Californië),

6. Stellaluna USA Seattle (deel 2016)

1. IPAY

2. Assitej

Ook zit Saskia in het bestuur van de stichting Assitej NL. Assitej NL maakt deel uit van de wereld

overkoepelende organisatie Assitej International*

Assitej NL organiseert om het jaar een showcase festival in Nederland en is aanwezig op de jaarlijkse Assitej

‘Gatherings’ en het 4 jaarlijkse festival op een steeds wisselende, gekozen plek. In 2016 was dat Birmingham

in de UK. Ook voor deze kosten was een vergoeding beschikbaar voor de reis/verblijfkosten van Assitej NL

(via Dutch Performing Arts 

Beide festivals zijn de belangrijkste netwerkfestivals voor jeugdtheatermakers uit de hele wereld.

* ASSITEJ = Association Internationale du Theatre pour ‘l’Enfance et la Jeunesse/ International Association of

Theatre for Children and Young People.

Saskia Janse maakt deel uit van de board van IPAY (International Performing Arts for Youth) en de

selectiecommissie van het IPAY festival. Zij ontving hiervoor een vergoeding voor de reis/verblijfkosten, dit

jaar zowel van IPAY als van Assitej NL (via Dutch Performing Arts). De selectie voor 2017 was in juni in

Madison, Wisconsin en het jaarlijkse IPAY festival vond plaats in januari 2016 in Montreal, Canada.

Per 1 januari 2013 is Stichting Speeltheater doorgegaan zonder structurele subsidie. De opgebouwde

reserves van het Fonds Podiumkunsten zijn toegevoegd aan het stichtingsvermogen. De stichting wendt het

vermogen aan voor diverse projecten (zie lijst bestemmingen. Voorlopig is de voortgang van de stichting

voldoende gegarandeerd voor de komende jaren. In 2017 zijn nauwelijks inkomsten te verwachten uit de

projecten die nu in ontwikkeling zijn. In de toekomst zullen voor de diverse projecten eventueel aanvullende

(reis- en project) subsidies worden aangevraagd.

Het exploitatieresultaat over 2016 is, zoals verwacht, negatief: het is uitgekomen op € 81.483. Dit bedrag is

lager dan begroot, ondanks dat de subsidie voor Red Earth Revisited niet werd toegekend. 

Bij de reis- en vervoerskosten is een deel in 2016 van kosten voor in 2017. 

Een deel van de voorgenomen reservering voor de schuur/atelier zijn betaald, het restant wordt in 2017

uitgegeven.

Het bedrag van € 81.483 wordt onttrokken aan het Stichtingsvermogen. 

Ultimo 2016 bedroeg het gehele stichtingsvermogen € 177.591 Het bestuur acht de financiële positie van

Speeltheater Holland voldoende om aan alle toekomstplannen zoals hieronder geschetst op een goede

manier uitvoering te kunnen geven.
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

2.1  Bestuursverslag 

5. Perô USA:

3. Coproductie Red Earth Revisited (Speeltheater Holland Studio/Assitej SA)

In samenwerking met Assitej SA heeft de stichting in 2015 een coproductie gemaakt van Red Earth Revisited

met drie professionele Zuid Afrikaanse acteurs en een groep van 5 jongeren uit 2 continenten. In mei 2016 is

de voorstelling uitgenodigd voor het UNIMA World Festival in Tolosa/San Sebastian in Spanje. De twee

Nederlandse meisjes zijn een aantal dagen mee geweest om twee Spaanse (Baskische) actrices in te werken.

Dit was belangrijk om de voorstelling begrijpelijk te maken voor het daar aanwezige publiek. Ook is er een

boventiteling gemaakt in twee talen (Engels en Spaans), want het publiek was voor een groot deel

internationaal. De voorstelling werd lovend ontvangen. Helaas waren de kosten hoger dan de baten, omdat

het subsidie werd afgewezen. Maar we vonden het erg belangrijk om ons daar te presenteren. 

4. The Beauty of Decay en archivering musea

De voorstelling Perô is in Januari bij Childsplay Tempe Arizona In première gegaan. Alhoewel het

repetitieproces goed ging, werd het uiteindelijke werkproces ernstig verstoord, doordat 2 dagen voor de

opening plotseling (onder druk van board en sponsors) het schrappen van een scène werd vereist. We waren

het daarmee niet eens, maar hebben moeten toegeven. Onze werkrelatie hebben we na de première direct

verbroken. We hebben dit ervaren als een ernstige inbreuk op onze artistieke integriteit, omdat de artistiek

en zakelijk leider beiden de voorstelling goed kenden en bovendien tevoren een volledige DVD in het Engels

hadden ontvangen. Dat zij niet achter ons bleven staan, heeft ons erg teleurgesteld. De voorstelling werd

door deze ‘kuising’ aangetast, maar trok desondanks volle zalen in Tempe, Arizona en Costa Mesa, Californië

en had geweldige recensies. 

De afspraken die er aanvankelijk waren met het Theater Instituut Nederland (TIN) voor het onderbrengen

van ons archief en de collectie poppen, kon door de opheffing van het TIN niet meer door gaan. In plaats

daarvan zijn er diverse musea in binnen- en buitenland gevonden waar onze collectie gaat worden bewaard

en/of tentoongesteld. De poppen van Stellaluna zijn in 2014 naar het museum Center for Puppetry Arts in

Atlanta, Georgia gebracht.

6. Stellaluna USA

De productie Stellaluna is in oktober en november gerepeteerd en in December in première gegaan. De

voorstelling was een groot succes en is zelfs met een week verlengd. Er zijn 67 voorstellingen gespeeld van 2

december tot en met 15 januari 2017. Hier bijgevoegd is de speellist van 2016. 

Met de grote collectie van juten poppen van de voorstelling De Sterrenmaker wordt een kunstproject

gemaakt in verschillende landen: The Beauty of Decay. Zij worden op diverse plekken buiten neergezet in een

‘scene’ zonder bescherming tegen de elementen of gevaar van buitenaf. Het proces van vergankelijkheid zal

met camera, foto, in schrift etc. worden vastgelegd en gedocumenteerd door de gastplekken. Tenslotte

wordt het eindresultaat getoond in een eindpresentatie. Dit project is gestart in 2013.

In 2016 is het project vervolgd. Alle poppen blijven op hun plek, totdat Onny Huisink besluit en per plek

bepaalt, op welk moment de restanten worden weggehaald ter conservering voor de eindpresentatie. Alle

poppen uit Warder en een deel van de Tolosa zijn reeds weggehaald en wordt nu geconserveerd. De film die

in Warder is gemaakt en is reeds afgemonteerd, en wordt getoond bij de eindpresentatie. We zijn in

onderhandeling met Amargosa Opera House voor plaatsing van poppen in de woestijn bij Death Valley,

Nevada USA.
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

2.1  Bestuursverslag 

Projecten/bestemmingen 2017:

Warder, 30 maart 2017

Caecilia van Stigt , Penningmeester  

Stichting Speeltheater Holland wordt bestuurd volgens het bestuur + directiemodel en onderschrijft de

Principes en de Best Practice-bepalingen zoals beschreven in de 'Code Cultural Govemance: Pas toe of leg

uit'. De Best Practice-bepalingen voor de directie en bestuur en de bepalingen betreffende transparantie en

verantwoording worden zo goed mogelijk nageleefd. In 2009 zijn in overeenstemming met de Code Cultural

Governance een bestuur- en een directiereglement opgesteld. We werken volgens deze reglementen. Het

bestuur heeft een 'checklist' met alle relevante bepalingen die per jaar uitgevoerd moeten worden.

Cultural Governance 

Opslag/atelier: 

Het bedrijfspand in Edam is in 2016 verkocht. De opbrengst is aangewend om (voor een deel) een nieuw

atelier/opslag te verwezenlijken op het nieuwe adres in Warder. De bouw en inrichting is in 2016 gestart en

wordt in 2017 afgerond. Voor de tussenliggende periode tussen verkoop en ingebruikneming is een tijdelijke

opslag gehuurd. We hopen in 2017 de nieuwe opslag/atelier in gebruik te kunnen nemen.

Overzicht producties/projecten:

1. Stellaluna USA Seattle (deel 2017)

2. IPAY in Madison.

2.Assitej World Festival en Congress Kaapstad

  .Coproductie Red Earth Revisited (Speeltheater Holland Studio/Assitej SA) in Kaapstad Mei 2017

4.The Beauty of Decay en archivering musea; ophalen poppen Londen en Tolosa, Spanje.

Voorbereiding en bezoek  Death Valley.

5. Voorbereiding Metro Health Cleveland.Project kinderziekenhuis.
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 112.939

Inventaris 293 439

Vooruitbetaald op materiële vaste activa 9.940 -

10.233 113.378

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren - 312

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 8.434 3.935

Overlopende activa 495 875

8.929 5.122

Liquide middelen 164.701 151.628

183.863 270.128

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen 177.591 259.074

177.591 259.074

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.313 3.541

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 3.209 4.897

Overlopende passiva 1.750 2.616

6.272 11.054

183.863 270.128

31 december 2016 31 december 2015

 - 8 -



Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.2  Staat van baten en lasten over 2016

€ € € €

Netto-omzet 43.375 39.998

Subsidie 100 59.040

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 473 460

Totaal baten 43.948 99.498

Lonen en salarissen 16.928 22.664

Sociale lasten 5.176 7.313

Afschrijvingen 63.043 5.151

Overige bedrijfskosten 39.883 226.924

Rentelasten en soortgelijke kosten 401 462

Totaal lasten 125.431        262.514        

Saldo van baten en lasten -81.483 -163.016

2016 2015
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.3  Grondslagen voor de jaarrekening

ALGEMEEN

Personeelsleden

Schattingen

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Onderneming

Stichting Speeltheater Holland, statutair gevestigd te Warder is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 41234739.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen

tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van

een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet

afgeschreven.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.

Gedurende het jaar 2016 was gemiddeld 0,33 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2015 was dit 0,33 werknemer.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

desbetreffende jaarrekeningposten.
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.3  Grondslagen voor de jaarrekening

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen

onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op

investeringen.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

zijn geworden.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de

pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per

balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans

opgenomen tegen de contante waarde. 

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de

jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.4  Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

 Bedrijfsge-

bouwen en 

-terreinen 

 Inventaris  Totaal 2016 

€ € €

Aanschafwaarde 145.469 731 146.200

Cumulatieve afschrijvingen -32.530 -292 -32.822

Boekwaarde per 1 januari 112.939 439 113.378

Investeringen - - 9.940

Desinvesteringen -145.469 - -145.469

Afschrijvingen desinvesteringen 32.530 - 32.530

Afschrijvingen - -146 -146

Mutaties 2016 -112.939 -146 -103.145

Aanschafwaarde - 731 10.671

Cumulatieve afschrijvingen - -438 -438

Boekwaarde per 31 december - 293 10.233

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren - 312

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 8.434 3.935

Overlopende activa

Rente 80 460

Borgsommen 415 415

495 875

De Pepersteeg 1 te Edam is per 1 augustus 2016 verkocht, het boekverlies ad € 62.897 is verantwoord in de

staat van baten en lasten.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.4  Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

ING Bank, Zakelijke rekening NL03 INGB 0682 0608 01 58.699 69.824

ING Bank, Spaarrekening NL03 INGB 0682 0608 01 53.985 3.662

Rabobank, Rekening courant NL32 RABO 0145 7702 06 823 1.991

Rabobank, Bedrijfs spaarrekening NL79 RABO 1473 6392 20 865 587

Triodos Bank, Internet zaken rekening NL16 TRIO 0777 8287 82 4.669 4.790

Triodos Bank, Internet rendement rekening NL82 TRIO 2023 9173 36 45.511 70.375

Kas 149 399

164.701 151.628
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.4  Toelichting op de balans

2016 2015

€ €

Stichtingsvermogen 

Stand per 1 januari 259.074 422.090

Uit voorstel resultaatbestemming -81.483 -163.016

Stand per 31 december 177.591 259.074

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.313 3.541

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.016 2.730

Pensioenen 193 2.167

3.209 4.897

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.750 1.750

Vakantiegeld - 866

1.750 2.616

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Wanneer de Stichting Speeltheater Holland, wenst over te gaan tot vervreemding van het onroerende goed,

dient zij dit voornemen kenbaar te maken aan de eigenaren van het naastgelegen en tevens aangrenzende

pand. De verkoopsom zal in onderling overleg worden bepaald, wel tegen marktconforme waarde. 
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

€ €

Netto-omzet

Publieksinkomsten binnenland - 31.125

Publieksinkomsten buitenland 43.375 2.338

Indirecte opbrengsten huur/diversen - 6.535

43.375 39.998

Subsidies

Subsidies uit publieke middelen - 57.970

Subsidies uit private middelen/vrienden 100 1.070

100 59.040

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 15.498 21.911

Provisies en tantièmes 191 -

Vakantietoeslag 1.239 753

16.928 22.664

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 3.264 4.734

Premies bedrijfsfondsen 1.912 2.579

5.176 7.313

Afschrijvingen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 5.005

Inventaris 146 146

Boekresultaat materiële vaste activa 62.897 -

63.043 5.151

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 188 21.500

Huisvestingskosten 1.224 2.987

Kantoorkosten 3.213 7.817

Algemene kosten 4.364 7.071

Productie/ projectkosten 30.894 187.549

39.883 226.924
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

€ €

Overige personeelskosten

Kantinekosten 188 614

Inhuur derden - 20.900

Overige personeelskosten - -14

188 21.500

Huisvestingskosten

Huur atelier en kantoor 575 532

Onderhoud pand (inclusief schoonmaakkosten) 754 627

Aanschaf techniek algemeen - 25

Gas, water en elektra -1.337 1.302

Overige huisvestingskosten 1.232 501

1.224 2.987

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 13 499

Portikosten 332 786

Vergader en bestuurskosten - 52

Telecommunicatie 496 604

Representatiekosten 297 1.713

Kosten automatisering 197 1.303

Contributies en abonnementen 1.878 2.860

3.213 7.817

Algemene kosten

Accountantskosten 2.914 3.128

Zakelijke verzekeringen 1.326 1.821

Reclame- en advertentiekosten - 1.430

Giften en donaties aan derden 75 323

Overige algemene kosten 49 369

4.364 7.071
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

€ €

Productie/ projectkosten 

Decor/rekwisieten 4.837 6.961

Kostuumkosten 1.254 -

Reis- en verblijfkosten projecten 23.211 55.572

Publiciteit voorstellingen - 7.768

Overige productiekosten 1.592 117.248

30.894 187.549

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 473 460

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 401 462

Warder, 30 maart 2017

Stichting Speeltheater Holland
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Bijlagen               
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

4.1  Speellijst 2016

JANUARY 2016

24 of Jan at 4 pm

26th at 10:30 am and 6 pm 

27th at 10:30 am and 6 pm

28th at 10:30 am and 6 pm

29th at 10:30 am and 6 pm

30th at 1 pm  and 4  pm (4 pm is the OPENING)

31th at  1 pm 

FEBRUARY 2016

Febr 2nd  at 10 am and 11:30 am

3rd  at 10 am 

4th at 10 am and 11:30 am 

5th at 10 am and 11:30 am

6th at 1 pm and 4 pm 

7th at 1 pm 

Costa Mesa California

February 15 at 2 pm 

February 16 at 10 am and 11:30 am 

February 17 at 10 am and 11:30 am 

February 18 at 10 am and 11:30 am 

February 19 at 10 am and 11:30 am 

February 20 at 10 at 2 pm 

February  21 at 10 at 2 pm 

USA Tempe, Arizona: Perô or the Mysteries of the Night

27 en 28 mei Tolosa 19:30

30 mei San Sebastian  11:30 en 19:30

RED EARTH REVISITED SPANJE

 - 19 -



Stichting Speeltheater Holland te Warder

4.1  Speellijst 2016

December 1 at 7 pm

December 2 at 7 pm

December 3 at  2 and 5:30 pm

December 4 at 11 am and 2:30 pm

December 6 at 11 am and 2:30 pm 

December 7 at 11 am and 2:30 pm 

December 8 at 7 pm

December 9 at 7 pm

December 10 at 2 and 5:30 pm

December 11 at 11 am and 2:30 pm 

December 13 at 11 am and 2:30 pm

December 14  at 11 am and 2:30 pm

December 15 at 7 pm

December 16 at 7 pm

December 17 at 2 and 5:30 pm

December 18 at 11 am and 2:30 pm

December 20 at 11 am and 2:30 pm

December 21 at 11 am and 2:30 pm

December 22 at 2 and 7 pm

December 23 at 11 am and 2 pm

December 24 at 11 am

December 27 at 11 am and 2:30 pm

December 28 at 11 am and 2:30 pm

December 29 at 2 and 7 pm

December 30 at 2 and 7 pm

December 31 at 2 and 5:30 pm

USA Seattle Children’s Theater STELLALUNA
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

4.2  Staat van baten en lasten over 2016 vs begroting 2016

Werkelijk Begroot Verschil

2016 2016 2016

€ € €

Netto-omzet 43.375 37.643 5.732 

Subsidie 100 5.100 -5.000 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 473 2.000 -1.502 

Totaal baten 43.948 44.743 -770 

Lonen en salarissen 16.928 15.529 1.399 

Sociale lasten 5.176 6.522 -1.346 

Afschrijvingen 63.043 62.939 104 

Overige bedrijfskosten 39.883 47.549 -7.666 

Rentelasten en soortgelijke kosten 401 300 101 

Totaal lasten 125.431 132.839 -7.408 

Saldo van baten en lasten -81.483 -88.096 6.638 
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

4.2  Staat van baten en lasten over 2016 vs begroting 2016

Werkelijk Begroot Verschil

2016 2016 2016

€ € €

Netto omzet

Publieksinkomsten 43.375 37.643 5.732

43.375 37.643 5.732

Subsidie

Subsidies uit publieke middelen - 5.000 -5.000

Subsidies uit private middelen/vrienden 100 100 -

100 5.100 -5.000

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 473 1.975              1.502-              

473 1.975 -1.502

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 15.689 14.379 1.310

Vakantietoeslag 1.239 1.150 89

16.928 15.529 1.399

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 3.264 6.522 -3.258

Premies bedrijfsfondsen 1.912 - 1.912

5.176 6.522 -1.346

Afschrijvingen

Inventaris 146 - 146

Boekresultaat materiële vaste activa 62.897 62.939 -42

63.043 62.939 104

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 188 700 -512

Huisvestingskosten 1.224 5.500 -4.276

Kantoorkosten 3.213 4.400 -1.187

Algemene kosten 4.364 5.317 -953

Productie/ projectkosten 30.894 31.632 -738

39.883 47.549 -7.666

Overige personeelskosten

Kantinekosten 188 500 -312

Scholings- en opleidingskosten - 200 -200

188 700 -512
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Stichting Speeltheater Holland te Warder

4.2  Staat van baten en lasten over 2016 vs begroting 2016

Werkelijk Begroot Verschil

2016 2016 2016

€ € €

Huisvestingskosten

Huur atelier en kantoor 575                 800                 -225

Onderhoud pand (inclusief schoonmaakkosten) 754 400 354

Gas, water en elektra -1.337 1.800 -3.137

Overige huisvestingskosten 1.232 2.500 -1.268

1.224 5.500 -4.276

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 13 500                 487-                 

Portikosten 332 500                 168-                 

Vergader en bestuurskosten - 100 100-                 

Telecommunicatie 496 750 254-                 

Representatiekosten 297 500 203-                 

Kosten automatisering 197 500 303-                 

Contributies en abonnementen 1.878 1.550 328                 

3.213 4.400 -1.187

Algemene kosten

Accountantskosten 2.914 3.000              86-                   

Zakelijke verzekeringen 1.326 1.617              291-                 

Reclame- en advertentiekosten - 500 500-                 

Giften en donaties aan derden 75 - 75                   

Overige algemene kosten 49 200 151-                 

4.364 5.317 -953

Productie/ projectkosten

Decor/rekwisieten 4.837 9.525 4.688-              

Kostuumkosten 1.254 - 1.254              

Reis- en verblijfkosten projecten 23.211 17.981 5.230              

Overige productiekosten 1.592 4.126              2.534-              

30.894 31.632 -738

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 401 300 101

401 300 101
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