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Aan de directie van
Stichting de Bühne
Textielweg 15A
3812 RV Amersfoort

Amersfoort, 6 januari 2023
Kenmerk 2021/SH/02
Behandeld door Peter Dael

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw onderneming.

1. OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin 
begrepen de balans met tellingen van €175.454 en de staat van baten en lasten sluitende met een 
resultaat van € 41.464, samengesteld.

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting de Bühne te Amersfoort samengesteld
op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid
van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de 
stichting.

2. ALGEMEEN

Stichting de Bühne is opgericht op 1 mei 2018 en heeft haar statutaire zetel in Amersfoort. De
activiteiten van Stichting de Bühne bestaan voornamelijk uit het organiseren van culturele producties.

De stichting is in het boekjaar niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
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Bestuursverslag
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3. BESTUURSVERSLAG 2021 

Algemene informatie 

Het bestuursverslag over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ligt ter inzage 
ten kantore van de rechtspersoon. 

Stichting de Bühne is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de kamer van Koophandel 
onder nummer 55285945.  

De bestuurssamenstelling is als volgt: 
- W. Volmer, voorzitter 
- T.E. Kaijzer, secretaris 
- E.W. Meuwissen, penningmeester 
- T.M.S. Vrielink, algemeen bestuurslid

In het verslagjaar is het bestuur vier maal in vergadering bijeen geweest. De bestuursleden 
ontvangen geen vergoeding. 

Per december 2021 zijn zakelijk leider Ramon de la Combé en productieleider Dirkjan van Oord 
in dienst getreden, ieder 0,8 fte, als eerste personeelsleden van de stichting.  

De activiteiten 
In het verslagjaar 2021 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden. 

Gluren bij de Buren & Struinen in de Tuinen 2021
5 september 2021

Met optredens van 1.045 acts in 1.002 tuinen verspreid over de onderstaande 33 
deelnemende gemeenten.  
 
In Amersfoort, Alphen aan den Rijn, Amsterdam Nieuw-West, Assen, Baarn, 
Bloemendaal, Breda, Delft, Den Haag, Den Bosch, Dordrecht, Emmen, Haarlem, 
Harderwijk, Helmond, Hilversum, Huissen, Houten, Leiden, Maastricht, Nieuwegein, 
Nissewaard, Nijkerk, Roermond, Rotterdam, Sittard-Geleen, Soest, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Venlo, Wageningen, Zeist en Zoetermeer. 

Na het coronajaar 2020 stond ook 2021 voor een groot deel in het teken van de pandemie en de
beperkingen die daarmee gepaard gingen. In plaats van het gebruikelijke moment begin februari 
werd Gluren bij de Buren daarom gepland als lente-editie op 30 mei 2021, met optredens in tuinen
van deelnemers in plaats van huiskamers.
Het coronavirus bleek echter ook tijdens de lente nog niet genoeg ingedamd te zijn 
waardoor het festival ook niet op 30 mei kon plaatsvinden. Op dat moment is besloten om deze
editie naar de zomer te verplaatsen en samen met Struinen in de Tuinen op 5 september 2021 te
organiseren. Bijkomstigheid van de verplaatsing was dat we dit jaar voor het eerst Gluren bij de 
Buren en Struinen in de Tuinen op dezelfde dag hebben gerealiseerd. Door de optredens van 
Gluren bij de Buren naar de tuinen te verplaatsen zijn beide festivals bovendien eenmalig 
conceptueel hetzelfde geworden. 
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Op 5 september betekende het tegelijkertijd dat we, ondanks een inmiddels vergevorderd
vaccinatieprogramma, nog steeds te maken hadden met vanuit de overheid opgelegde 
coronamaatregelen. Deze editie hebben we daarom gewerkt met bezoekersregistratie en 
desinfecterende handgel bij de entree van tuinen, routing binnen de tuinen, vaste zitplaatsen 
voor bezoekers en handhaving van 1,5 meter afstand. We bedanken hiervoor nadrukkelijk 
alle vrijwillige deelnemers die er toezicht op hebben gehouden dat de maatregelen 
nageleefd werden en we gezamenlijk een veilig evenement hebben kunnen organiseren. 

Bordje Vrijheid
5 mei 2021

Met Bordje Vrijheid vierden Amersfoorters de vrijheid van vroeger en nu, door culinaire kunsten te 
tonen en smaken van vrijheid te bespreken. Met het (coronaproof) evenement deelde 88 
deelnemers een zelfgemaakte vrijheidsmaaltijd met een wijkgenoot en gingen zij gesprekken aan 
over hun persoonlijke betekenis van vrijheid.

Tijdens het initiatief nodigden we deelnemers uit om een maaltijd te koken voor een wijk- of 
stadgenoot. Deelnemers hadden de mogelijkheid om zelf iemand uit te nodigen of om door ons 
aan iemand gematched te worden. Zij ontvingen een tafeldektas met onder meer een placemat 
met conversation starters, een spotify lijst en andere handige materialen voor een gezellige 
vrijheidstafel.

Als onderdeel van Bordje Vrijheid zijn er vier mini videoreportages opgenomen. We zoomden in op 
vier Amersfoorters met een mooi verhaal over vrijheid. Zoals Louk, een joodse man met een 
oorlogsverleden, Maud over haar Indische roots, Zaher die een paar jaar geleden Syrië moest 
ontvluchten. Maar ook Sanaz, de jonge student die beperkt is van vrijheden door 
coronamaatregelen. Wat betekent vrijheid voor hen? De indrukwekkende verhalen zijn terug te 
vinden op: http://www.bordjevrijheid.nl/

De doelstelling 

Stichting de Bühne heeft tot doel: 
a. het (doen) organiseren van culturele producties;  
b. het (doen) ondersteunen van jonge talentvolle kunstenaars, onder andere op het gebied van 
muziek, dans en theater;  
c. het (doen) leveren van een bijdrage aan het leefklimaat van de desbetreffende stad door 
ontmoeting te stimuleren;  
d. het (doen) creëren van een podium, publiek en draagvlak voor de Amateurkunst en hierdoor 
een bijdrage leveren aan het cultureel klimaat van de desbetreffende stad;  
e. het (doen) leveren van een bijdrage aan het popklimaat van de desbetreffende stad.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft 

In de basis zet de stichting zich in voor de realisatie van de volgende doelen: 
1. Podiumplek creëren; 
2. Verbinding in de wijk; 
3. Talentontwikkeling. 

Hierbij streeft de stichting naar een landelijke dekking, ten einde podiumplekken te realiseren door 
het hele land, waarbij cultuur als verbinder dient. Daarnaast zet de stichting zich in om (latent)
talent een verdere springplank te bieden. 
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Financiële informatie 

Over het verslagjaar 2021 is er een batig saldo behaald ten bedrage van € 41.464, 
waarvan € 2.902,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. € 38.562 wordt toegevoegd 
aan de bestemmingsreserve Gluren bij de Buren 2022, om het vanwege de aanhoudende 
pandemie verwachte begrotingstekort in 2022 te dempen. 

Informatie over voornaamste risico's en onzekerheden 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is duidelijk dat de coronapandemie een grote impact 
heeft gehad en zal blijven hebben op de activiteiten van Stichting de Bühne. Als organisatie 
houden we de officiële berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten en streven we 
ernaar om op een veilige manier activiteiten te blijven organiseren die een bijdrage leveren aan 
de doelstellingen van de stichting, binnen de beperkingen die op dat moment gelden. 
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JAARREKENING 2021

Stichting de Bühne
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Stichting de Bühne

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1) 6.294      6.719      

Vlottende activa

Vorderingen (2)
Handelsdebiteuren 18.409    2.675      
Overige vorderingen en overlopende activa 127.560  53.841    

145.969  56.516    

Liquide middelen (3)
Bank 23.191    56.437    
Kas -              -              

23.191    56.437    

175.454  119.672  

31-dec-21 31-dec-20
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€ €
PASSIVA

Stichtingsvermogen (4) 93.370    51.905    
Stichting de Bühne

Voorzieningen (5)

Pensioenvoorziening -              -              

Kortlopende schulden (6)

Handelscrediteuren 15.826    1.595      
Overlopende passiva 66.258    66.172    

82.084    67.767    

175.454  119.672  

31-dec-21 31-dec-20
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Stichting de Bühne

€ €

Baten (7) 379.522   376.093   

Lasten

Organisatiekosten (8) 244.224   229.096   
Projectkosten (9) -               70.163     
Personeelskosten (10) 9.357       -               
Afschrijvingen (11) 1.238       1.883       
Huisvestingskosten (12) 31.317     13.774     
Kantoorkosten (13) 4.547       7.121       
Verkoopkosten (14) 41.686     40.336     
Algemene kosten (15) 5.200       8.009       
Som der kosten 337.570   370.382   

Bedrijfsresultaat 41.952     5.711       

Rentelasten en soortgelijke kosten (16) (487)         (435)         

Resultaat uit bedrijfsvoering voor belastingen 41.465     5.276       

Incidentele baten en lasten (17) -               -               

TOTAAL SOM DER BATEN EN LASTEN 41.465     5.276       

2021 2020
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Stichting de Bühne

ALGEMEEN

De Jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De gehanteerde grondslage van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaand boekjaar zijn,
waar nodig, qua rubricering aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend
met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de
aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering
gebracht.

Algemene reserve

De algemene reserve heeft als doel om eventuele tekorten ten aanzien van de geplande
activiteiten te kunnen aanvullen indien op enig moment de lasten de baten overstijgen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve heeft als doel om toekomstige specifieke activiteiten te bekostigen
waarvoor geen bijdragen of juist specifiek voor dat doel bestemde bijdragen van derden
beschikbaar zullen worden gesteld en om te eventuele tekorten ten aanzien van de geplande
activiteiten te kunnen aanvullen indien op enig moment de lasten de baten overstijgen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

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

Verstrekte subsidies en giften

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde
subsidies, giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor de financiering van activiteiten en de
eigen organisatie.

Lasten

Onder lasten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en
diensten toe te rekenen kosten. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages
van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten
en -verliezen bij verkoop van de materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen,
boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op 
vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en soortgelijke
opbrengsten en kosten. 
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Stichting de Bühne

ACTIVA

Vaste Activa

€ €

1. Materiële Vaste Activa

Inventaris 6.294          6.719          
6.294          6.719          

Vlottende activa

2. Vorderingen

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

Debiteuren 18.409        2.675          
Vooruitbetaalde projectenkosten 82.030        34.426        
Te vorderen bedragen 1.005          -                  
Waarborgsommen 5.415          5.415          
Nog te ontvangen subsidies 39.110        14.000        
Overige overlopende activa -                  -                  

145.969      56.516        

3. Liquide middelen

ING, rekening-courant 23.191        56.437        
ING, spaarrekening -                  

23.191        56.437        

31-dec-21 31-dec-20
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PASSIVA

4. Stichtingsvermogen
€

Stand per 31 december 2020 51.905        
Aandeel in het resultaat 41.465        
Stand per 31 december 2021 93.370        

€ €

5. Voorzieningen

Belastinglatentie -                  -                  
-                  -                  

6. Kortlopende schulden

Crediteuren
Handelscrediteuren 15.826        1.595          

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bijdragen overheden t.b.v. projecten "GB" 47.158        44.500        
Nog te betalen organisatiekosten 10.687        20.461        
Te betalen netto lonen 5.222          
Te betalen loonheffingen 2.651          -                  
Reservering vakantiegeld 540             -                  
Te betalen administratiekosten -                  1.211          

66.258        66.172        

31-dec-21 31-dec-20

Stichting de Bühne
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Stichting de Bühne

€ €

7. Baten

Ontvangen subsidies overheden 276.307            118.625   
Ontvangen TVL 27.844              -               
Ontvangen bijdragen bedrijven, stichtingen, 
verenigingen en overige fondsen 22.393              160.343   
Ontvangen bijdragen particulieren 52.978              97.125     

379.522            376.093   

8. Organisatiekosten

Kosten inhuur overigen 229.283            189.498   
Algemene projectkosten -                        302          
Publiciteit KPO 5.136                20.478     
Productie KPO 9.796                14.701     
Lunch/Diner KPO 9                       4.117       

244.224            229.096   

9. Projectkosten

Project 'Struinen in de tuinen' -                        2.500       
Project "Gluren bij de buren" -                        56.052     
Gage artiesten -                        1.659       
Vormgeving -                        9.861       
Fotografie -                        91            

-                        70.163     

10. Personeelskosten

Reiskostenvergoeding 940                   -               
Onkostenvergoeding 40                     -               
Bruto lonen 6.755                -               
Sociale lasten 1.082                -               
Kosten vakantiegeld 540                   -               

9.357                -               

11. Afschrijvingen

Inventaris 1.238                1.883       
1.238                1.883       

2021 2020
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€ €
12. Huisvestingskosten

Huur bedrijfspand 29.868              -               
Overige huisvestingskosten 1.449                13.774     

31.317              13.774     

13. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 978                   1.627       
Contributies en abonnementen -                        1.348       
Drukwerk -                        2.055       
Telecommunicatie 163                   74            
Overige kantoorkosten 3.406                2.017       

4.547                7.121       

14. Verkoopkosten

Marketingkosten 38.499              31.822     
Reclamekosten -                        5.846       
Representatiekosten 3.100                2.400       
Reis- en verblijfkosten 87                     166          
Overige verkoopkosten -                        102          

41.686              40.336     

15. Algemene kosten

Administratiekosten 4.624                2.840       
Accountantskosten -                        169          
Juridische- / advieskosten -                        4.475       
Verzekeringen 333                   333          
Overige algemene kosten 244                   192          

5.200                8.009       

Financiële baten en lasten

16. Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten overig betalingsverkeer -                        133          
Bankrente- en kosten 487                   302          

487                   435          

2021 2020
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Bijzondere baten en lasten

17. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten -                        -               
Incidentele lasten -                        -               

-                        -               

Ondertekening van de jaarrekening

Amersfoort, 6 januari 2023

Stichting de Bühne

W. Volmer T.E. Kaijzer E.W. Meuwissen
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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BIJLAGEN
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6. SPECIFICATIE MUTATIES STICHTINGSVERMOGEN
Stichting de Bühne

2021
€ €

Algemene reserve 17.673
Bestemmingsreserve Samenwerkingsprogramma talent en culturele
instellingen 14.155
Bestemminsreserven Gluren bij de Buren 2022 38.562
Bestemmingsreserve Politiek culturele evenementen 1.350
Bestemmingsreserve Talentontwikkeling en cultureel klimaat 21.629
Stand per 31 december 2021 93.369     

Algemene reserve
Stand per 1 januari 14.771       
Mutaties 2.902         
Stand per 31 december 2021 17.673     

Bestemmingsreserve Samenwerkingsprogramma talent en
culturele instellingen
Stand per 1 januari 14.155       
Mutaties -                 
Stand per 31 december 2021 14.155     

Bestemmingsreserve Politiek culturele evenementen
Stand per 1 januari 1.350         
Mutaties -                 
Stand per 31 december 2021 1.350       

Bestemmingsreserve Talentontwikkeling en cultureel klimaat
Stand per 1 januari 21.629       
Mutaties -                 
Stand per 31 december 2021 21.629     

Bestemmingsreserve Gluren bij de Buren 2022
Stand per 1 januari -                 
Mutaties 38.562       
Stand per 31 december 2021 38.562     
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7. SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA 2021
Stichting de Bühne

Aanschaf Boekwaarde
€ € €

Aanschafwaarde Cumm. Afschrijving Boekwaarde Afschrijving Cumm. Afschrijving 31-12-2021
begin boekjaar begin boekjaar in boekjaar einde boekjaar

Bedrijfsmiddelen en apparatuur

CMS 28-11-2018 7.018                  3.042                      3.976               20% 608                           3.650                         3.368              
Huisstijl 28-11-2018 2.196                  951                         1.245               20% 249                           1.200                         996                 
VINT - Vintage design 08-10-2020 885                     29                           856                  20% 171                           200                            685                 
Dell computerschermen 04-12-2020 653                     11                           642                  20% 128                           139                            514                 
Dell computerschermen (4x) 09-06-2021 813                     0                             813                  20% 81                             81                              732                 

11.565                4.033                      7.532               1.238                        5.271                         6.294              

TOTAAL 11.565                4.033                      7.532               1.238                        5.271                         6.294              

Afschrijving


