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Stichting Zeeuwse Concertzaal
te Middelburg

ZEEUWSE l
CONCERT

ZAAL

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Algemeen

Stichting Zeeuwse Concertzaal is statutair gevestigd te Middelburg. De stichting is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 22058329. Het bestuur

bestond per baiansdatum uit:
G.K.T. van der Giessen, Voorzitter

G.J. Kole, Penningmeester
H.M.P. de Ceuster, Secretaris

Er hebben gedurende het boekjaar geen wijzigingen in de juridische structuur plaatsgevonden, ook zijn de
statutaire doelstellingen ongewijzigd gebleven.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

De activiteiten van Stichting Zeeuwse Concertzaal, statutair gevestigd te Middelburg hebben ten doel het

bevorderen van klassieke muziek in Zeeland en het aanbieden van de daarvoor benodigde faciliteiten,

alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te onderkennen tussen de gewenste prestaties en de bereikte

prestaties van de stichting In afgelopen boekjaar.

Bedrijfsvoering

De stichting heeft een bestuursmodel waarbij het stichtingsbestuur en directie gescheiden is. Dit zal in de

komende boekjaren niet veranderen. De stichting heeft, naast de ontvangen subsidies, geen
financieringsbehoefte bij een vreemdvermogensverschaffer. Er is geen sprake van een beleggingsbeleid. De
stichting huurt de zaal van Gemeente Middelburg, dit contract loopt al vanaf 2008 en wordt per jaar verlengd.
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Financieel

Ook in 2016 bleef de financiële druk op organisaties in de kunst- en cultuursector hoog.
Dit zien we terug in de exploitatie van de Zeeuwse Concertzaal. Aan de batenkant blijven subsidies en
inkomsten uit sponsoring en recettes sterk onder druk staan. De totale baten waren in 2016 8,9% lager ten
opzichte van 2015. Echter de kostprijs van de baten (horeca en programmering) bleef nagenoeg gelijk ten
opzichte van 2015. Dit resulteert in een beduidend lagere marge ten opzichte van 2015.

Zoals aangegeven in het verslag over 2015,heeft de Zeeuwse Concenzaal ook in 201 6 nog last gehad van de
langdurige ziekte van één van haar directieleden. Het bestuur was ook in 2016 genoodzaakt om vervanging
aan te stellen. Deze kosten waren deels begroot, echter de kosten voor administratieve ondersteuning bleken
hoger dan verwacht.

In 2016 is het onderzoek afgerond naar de samenwerkingsmogelijkheden met Zeeland Theaters (de
Stadsschouwburg Middelburg). De kosten van dit onderzoek komen voor 50% ten laste van de exploitatie van
de Zeeuwse Concertzaal. Dit heeft geleid tot een éénmalige last van   5.200 in 2016.

Zowel de extra kosten voor (administratieve) ondersteuning en de éénmalige advieskosten hebben in 2016

geleid tot relatief hoge bedrijfskosten. De totale bedrijfskosten in 201 6 waren   261.000, zijnde 91,9(% van de
baten en procentueel vergelijkbaar met 2015.

Bij een dalende marge tot   236.000 en iets lagere bedrijfskosten van   261.000 is ook in 2016 het
exploitatieresultaat (voor belasting)   25.000 negatief.

Door dit negatieve resultaat in 2016 is zijn per 31 december 2016 de overige reserve

  13.000 negatief. Per 31 december 2016 zijn de reserves   32.000 positief; dit is inclusief de

bestemmingsreserve van   45.000.

Toekomstgerichte informatie

De doelstelling en strategie van de stichting voor de komende jaren blijven onveranderd ten opzichte van het
boekjaar 2016. Ook in 201 7 blijven we nog last houden van een negatief marktsentiment en zullen we inzetten

op een breed en attractief programma.

Gezien de kwetsbaarheid van de relatief kleine organisatie die de Zeeuwse Concertzaal is, en de

synergievoordelen die te verwachten zijn uit een bepaalde schaalgrootte, zal in 2017 de samenwerking met
Zeeland Theaters (exploitant van de Stadsschouwburg in Middelburg) concreet inhoud krijgen.

Gegeven het bovenstaande, verwacht het bestuur dat ook het boekjaar 2017 financieel gezien ook nog een
moeizaam jaar zal zijn. Uitgangspunt is een begroot nulresultaat.

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking van het verlies)

ACTIVA

31 december 2016 31 december 2015

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Inventaris

Vlottende activa

Voorraden (2>

Vorderingen W
Debiteuren

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen (4)

6.889

14.722

6.579

2.811

1.221

11.385

8.984

6.566

2.655

1.825

28.190

28.572

26.935

71.825

60.794 103.240
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31 december 2016 31 december 2015

Reserves en fondsen (5)

Bestemmingsreserves

Overige reserves

Kortlopende schulden (6)

Crediteuren

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Overige schulden en overlopende
passiva

45.404

-13.673

6.637

2.177

20.249

31.731

45.404

11.184

7.889

1.679

37.084

56.588

29.063 46.652

60.794 103.240
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Baten

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Netto-omzet

Baten uit fondsverwerving
Subsidiebaten

Som der baten

(7)
(8)
(9)

73.473

892

210.299

284.664

84.500

5.000
220.000

309.500

83.579

3.963
224.960

312.502

Lasten

Kostprijs van de omzet

Som der bedrijfskosten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Overige bedrijfslasten
Financiële baten en lasten

Saldo

Vennootschapsbelasting

Saldo

Resultaatbestemming

Overige resen/es

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)

48.969

86.259

825

174.066

292

261.442

310.411

-25.747
(15) 890

-24.857

-24.857

-24.857

53.500

90.000

600

165.880

-600

255.880

309.380

120

120

-120

-120

49.505

107.415

978

179.665
-113

287.945

337.450

-24.948

2.781

-22.167

-22.167

-22.167
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Zeeuwse Concertzaal, statutair gevestigd te Middelburg hebben ten doel het
bevorderen van klassieke muziek in Zeeland en het aanbieden van de daarvoor benodigde faciliteiten,
alsmede al hetgeen daarmeeverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Netto-omzet

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.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de in- en verkoopkosten.

Personeelslasten

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij Pensioenfonds Cultuur, zij heeft haar pensioenen
ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichtingen aan de pensioenuitvoerder
benadering". De aan het fonds betaalde premies worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt in de
periode waarop zij betrekking hebben. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als
verplichting op de balans opgenomen.

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 materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente en tijdelijke verschillen tussen de winstberekening volgens
de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIEF

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2016

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
6.390

-3.735

2.655

Mutaties

Bij: investeringen

Afschrijvingen
981

-825

156

Boekwaarde per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
7.371

-4.560

2.811

Afschrijvingspercentages

Inventaris

%
20,00
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

31-12-2016 31-12-2015

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoederen

3. Vorderingen

1.221 1.825

Debiteuren

Debiteuren

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Pensioenen

6.889

4.851
5.557

4.314

14.722

11.385

2.916

6.068

8.984

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Overlopende activa
5.302

1.277

6.579

3.420

3.146

6.566

Overige vorderingen

Subsidies

Rente bank

Overig
68

5.234

5.302

1.316
443

1.661

3.420

Overlopende activa

Diversen 1.277 3.146
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31-12-2016

4. Liquide middelen

Rabobank

ABN AMRO Bank

PayPal
Kas

26.901

1.109

63

499

28.572

31-12-2015

38.547

31.551
131

1.596

71.825

PASSIEF

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Overige reserves

Bestemmlngsreserves

Bestemmingsreserve inventaris

Bestemmingsreserve inventaris

Stand per 1 januari
Mutatie

Stand per 31 december

45.404

-13.673

31.731

45.404

45.404

45.404

45.404

11.184

56.588

45.404

45.404

45.404

Dit deel van het eigen vermogen is afgezonderd van het eigen vermogen, omdat hier een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting is toegestaan. Deze beperking
is door het bestuur aangebracht en is derhalve als bestemmingsreserve aangewezen. Gedurende het boekjaar
hebben er geen onttrekkingen aan deze reserve plaatsgevonden. Deze bestemmingsreserve is bestemd voor
vervanging van de inventaris.

2016 2015

Overige reserves

Stand per 1 januari

Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

11.184

-24.857

33.351

-22.167

-13.673 11.184
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6. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
Pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakantiegeld

Accountantskosten

Rente- en bankkosten

Nettoloon

Ontvangen voorschotten

Vooruitgefactureerde bedragen
Huisvestingskosten

Uitkoopsommen

Administratiekosten

Overig

31-12-2016 31-12-2015

6.637

2.177

2.177

20.249

1.425

4.675

28

2.394
2.500

710
5.468
1.172

1.773

104

20.249

7.889

1.086

593

1.679

37.084

1.425

10.123

5.986

4.911

12.808

1.100
731

37.084
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur/erplichtingen onroerende zaken

Met de Gemeente Middelburg is een huurovereenkomst aangegaan inzake het pand aan de Verwerijstraat
14-16 te Middelburg.

De kenmerken van het contract zijn als volgt:

Datum overeenkomst: 23 december 2008

Datum ingang: 1 januari 2008

Huurprijs 2016:  85.685

Looptijd: 1 jaar met verlenging van 1 jaar tot wederopzegging
Opzegtermijn: 1 maand
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3.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

Realisatie
2016

7. Netto-omzet

Omzet Kaartverkoop
Omzet Verhuur

Omzet Horeca

Begroting
2016

17.777

27.710

27.986

73.473

Verschil
2016

Realisatie
2015

24.500

33.500
26.500

84.500

-6.723
-5.790

1.486

-11.027

31.766

27.132
24.681

83.579

8. Baten uit fondsverwerving

Giften 892 5.000 -4.108 3.963

De afname van de giften is met name het gevolg van de afname van het publiek in boekjaar 2016 ten opzichte
van 2015. Dit hangt samen met het feit dat de programmering minder aantrekkelijk was in het boekjaar a.g.v.
ziekte van een medewerker. Deze medewerker is vervangen door een interim-medewerker.

9. Subsidiebaten

Subsidie Gemeente Middelburg

Overige Subsidies

210.299 210.000

10.000
299

-10.000

210.299

14.661

210.299 220.000 -9.701 224.960

De subsidie van Gemeente Middelburg betreft een structurele subsidie en is voor de jaren 2016 en 2017
onverminderd toegezegd. Onder de overige subsidies 2015 is een structurele subsidie ad   1 0.000 van
Provincie Zeeland opgenomen. Deze subsidie was wel begroot maar is met ingang van boekjaar 2016 stop
gezet. De overige subsidies hebben een incidenteel karakter en waren dan ook niet begroot.

10. Kostprijs van de omzet

Kostprijs horeca

Kostprijs concerten

7.911

41.058
6.250

47.250
1.661

-6.192

6.104

43.401

48.969 53.500 -4.531 49.505
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Verschil
2016

Realisatie
2015

11. Personeelslasten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Inhuur derden

Overige personeelslasten

53.227

9.006

3.998
14.183
5.845

59.240
8.800

6.540

12.000

3.420

-6.013

206
-2.542

2.183
2.425

65.754

11.132

5.200
20.004

5.325

86.259 90.000 -3.741 107.415

De pensioenregeling van Stichting Zeeuwse Concertzaal betreft een middelloonregeling.

Opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van
kostendekkende premiebetalingen. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de stichting geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Lonen en salarissen

Bruto lonen

Mutatie vakantiegeldverplichting

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten

Pensioenlasten

Pensioenlasten

Inhuur derden

Inhuur derden

Reis- en verblijfslasten

48.665

4.562
55.200
4.040

-6.535
522

60.790

4.964

53.227 59.240 -6.013 65.754

9.006 8.800 206

3.998 6.540 -2.542

11.132

5.200

10.771
3.412

12.000 -1.229

3.412
13.609
6.395

14.183 12.000 2.183 20.004

De personeelslasten zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar als het gevolg van de uitdiensttreding van een
langdurig zieke medewerker gedurende het boekjaar. Deze medewerker was als gevolg van ziekte niet
inzetbaar. De stichting heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten, waardoor er geen ziekengelden zijn
uitgekeerd.
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Overige personeelslasten

Onkostenvergoedingen
Belastingvrije uitkeringen

Werkgevers deel premiesparen

Overige personeelslasten

Realisatie
2016

Begroting
2016

3.120

1.650

29
1.046

5.845

Verschil
2016

Realisatie
2015

1.920

1.500

3.420

1.200
150

29

1.046

2.425

1.920

1.700

1.705

5.325

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2015: 2).

12.Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris

13. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten
Kosten inventaris

Kantoor- en beheerkosten

Verkooplasten

Huisvestingslasten

Huur

Energie en water
Onderhoud

Belastingen en zakelijke lasten
Schoonmaakkosten

825

825

600

600

825 600

122.548

2.374

37.818

11.326

132.730

3.450
19.700
10.000

174.066 165.880

85.685

14.587
9.055
3.288

9.933

85.680

18.250

14.800

3.200
10.800

122.548 132.730

225

225

225

.10.182

-1.076
18.118
1.326

8.186

5

-3.663
-5.745

88

-867

-10.182

978

978

978

132.042

3.729

30.760
13.134

179.665

85.685

13.256
20.188

3.258

9.655

132.042

De onderhoudslasten zijn lager dan zowel de begroting als voorgaand jaar. Dit heeft te maken met een lager
uitgevallen doorbelasting van onderhoudskosten vanuit Gemeente Middelburg.
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Kosten inventaris

Kleine aanschaffingen

Overige inventariskosten

Kantoor- en beheerkosten

Kantoorbehoeften

Automatiseringslasten

Telefoon

Porti

Verzekering
Accountantskosten

Expositie Foyer
Administratiekosten

Bestuurskosten

Advieskosten

Overige kantoorlasten

Realisatie Begroting Verschil Realisatie
2016 2016 2016 2015

287

2.087

2.374

1.779
4.620

565
1.977

443

4.450
700

17.778

276
5.234

-4

37.818

400

3.050

3.450

1.700

8.000

10.000

19.700

-113
-963

-1.076

1.779

4.620

565
1.977

-1.257

-3.550

700

7.778

276

5.234

-4

18.118

De hoger uitgevallen administratiekosten dan opgenomen in de begroting is het gevolg van een niet

gerealiseerd samenwerkingsverband. In de begroting was uitgegaan van slagen van dit
samenwerkingsverband waarmee de administratieve lasten verlicht zouden worden.

65
3.664

3.729

1.181

2.403

559
1.621

342
5.673

2.015

16.884
84

-2

30.760

/n- en verkoopkosten

Reklame- en advertentie l asten

Representatielasten

Relatiegeschenken

Reis- en verblijflasten

Betalingskortingen

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten

10.043

9
526
734
14

10.000 43
9

526
734
14

11.326 10.000 1.326

88

-380

600 -512
-380

-292 600 -892

88 600 -512

12.442

383
390

-81

13.134

443

-330

113

443
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Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten

15. Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2014

Ondertekening van de jaarrekening

Realisatie Begroting
2016 2016

Verschil Realisatie
2016 2015

380 380 330

890

890

2.781

890

890 2.781

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en/Sstgesteld door het bestuur.

H.

G.J. Ko7^3^nning(neester
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OVERIGE GEGEVENS

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Zeeuwse Concertzaal statutair gevestigd te Middelburg

Verklaring over de in het verslagjaar opgenomen jaarrekening

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Zeeuwse Concertzaal te Middelburg
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Zeeuwse Concertzaal per 31 december 2016 en van het saldo van baten en lasten
over 2016 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving, waaronder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten;

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zeeuwse Concertzaal zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
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Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat dit rapport andere informatie, die bestaat uit
het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

. alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
Organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, waaronder de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving,

waaronder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit:

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
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. het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer
kan handhaven;

. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;

. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Mid^iburg,1^'ïyn»2017

Riikse accoLi'ntan/s & aïviseurs
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