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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 

€ € € € € €

BATEN

Baten als tegenprestatie 

voor de levering van 

producten en/of 

diensten 307.772 301.300 302.038

Subsidiebaten 1.035.829 932.362 1.014.033

Financiële baten 166 2.000 840

Overige baten -3.462 4.500 3.396

1.340.305 1.240.162 1.320.307

LASTEN

Inkoopwaarde van de 

geleverde producten 9.411 10.200 8.430

Bestedingen aan de 

doelstelling 140.921 146.200 122.878

Overige externe kosten 105.806 68.700 102.297

Personeelskosten 912.979 817.300 894.236

Afschrijvingen op vaste 

activa 81.824 75.000 82.898

Financiële lasten 30.742 30.500 32.660

Overige lasten 207.295 179.200 232.752

1.488.978 1.327.100 1.476.151

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -148.673 -86.938 -155.844

BESTEMMING SALDO 2017

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 0

Bestemmingreserve frictiekosten reorganisatie 0

Bestemmingsreserve frictiekosten -26.002

Bestemmingsreserve automatisering 0

Bestemmingsreserve bedrijfsmiddelen 0

Bestemmingsfonds cultuur in de wijk 0

Bestemmingsfonds lichte Muziek -16.667

Overige reserves -106.004

-148.673

2017 BEGROOT 2017 2016
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2017 
 

Algemeen  

 

Doelstelling volgens de statuten  

1. De stichting heeft ten doel: het geven van onderwijs in muziek, dans en overige uitingen van kunst en 

cultuur in de ruimste zin van het woord, voor zover dit bijdraagt tot de esthetische en culturele vorming van 

de leerlingen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het aanmoedigen van de toonkunst in het algemeen; 

b. het oprichten en exploiteren van een muziekschool te Winterswijk en dependances in andere gemeenten, 

die het muziekonderwijs door de stichting laten verzorgen; 

c. alle wettige middelen, welke ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ), die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving, waarbij specifiek RJ 640 in acht is genomen. 

 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur zich verschillende oordelen en schattingen die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.  

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

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

desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Boogie Woogie-Instituut voor 

Kunst en Cultuur en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  

 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

 

Continuïteitsparagraaf 

De financiële positie van de stichting is eind 2017 nog steeds kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid wordt versterkt 

door het feit dat de stichting grotendeel afhankelijk is van een beperkt aantal partijen voor de inkomsten, te 

weten subsidieverstrekkers, opbrengsten lesgelden, fondsen voor projecten en exploitatieopbrengsten. 

Waarbij de structurele geldstromen steeds meer korte termijn en projectgebonden worden. 
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De stichting streeft naar het lange termijn behoud van haar cultuurcentrum. De stichting beoogt een 

financiële buffer aan te houden om de uitvoering van haar doelstelling op lange termijn te kunnen 

waarborgen. Deze financiële buffer en de solvabiliteit waren eind 2017 onvoldoende om deze doelstelling te 

waarborgen. In de laatste jaren is er ingeteerd op het vermogen, maar er wordt voorzien dat daar in 2018 

een einde aan komt doordat er een proces gestart is om dit probleem structureel aan te pakken. Naast een 

extra éénmalige subsidie in 2018 is voorzien om door middel van een businessplan te komen tot de 

vaststelling van de benodigde structurele subsidie. De verwachting is dat dit aan het eind van 2018 c.q. het 

begin van 2019 geregeld zal zijn. De drie subsidiërende gemeenten hebben elk aangegeven dat zij het belang 

van Boogie Woogie onderkennen en dat zij de intentie hebben om het voortbestaan van Boogie Woogie te 

continueren. 

 

De komende jaren zal de stichting een aantal ontwikkelingen doormaken. Het nieuwe businessplan en de 

beschikbare subsidie zullen leidend zijn. Plannen zullen worden uitgevoerd binnen de beschikbare ruimte in 

het budget en de formatie. 

 

Voorop staat het in stand houden van de kwaliteit en het behoud van zoveel mogelijk lesplaatsen en het 

onderzoeken en aanboren van nieuwe markten. Het bestuur heeft de verplichting op zich genomen om met 

de subsidiërende gemeenten de afgesproken resultaatverplichtingen, waaronder het aantal lesuren, na te 

komen. 

 

Een duurzame voortzetting van de activiteiten mag verondersteld worden. 

 

Leasing 

Operationele leasing 

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 

eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 

operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 

lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten 

 

Algemeen 

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. 

 

Baten 

Baten omvat de opbrengsten uit de levering van diensten en subsidies onder aftrek van kortingen en 

dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

 

Verantwoording van baten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 

diensten. 
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Overheidssubsidies en overheidsheffingen 

Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde 

kosten zijn gemaakt of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden 

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

 

Rentebaten  

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa.  

 

Personeelsbeloningen 

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

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 

 

Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over 

de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast. 

 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

overige baten respectievelijk de overige lasten. 

 

Rentelasten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

Subsidievoorwaarden 

Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur informeert het college zo spoedig mogelijk over: 

- (het voornemen) wijziging, het niet verrichten of het beëindigen van de gesubsidieerde activiteiten; 

- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhoudingen met derden; 

- het (mogelijk) niet kunnen naleven van verplichtingen of voldoen aan voorwaarden; 

- wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm en/of het doel van de rechtspersoon. 

 

Voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming is Stichting Boogie Woogie-

Instituut voor Kunst en Cultuur daarover een vergoeding verschuldigd aan het college in de gevallen als 

bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De aanvraag van de vaststelling wordt ingediend voor 1 mei van het jaar volgende op het jaar waarvoor de 

subsidie is aangevraagd. 

 

Na afloop van de activiteiten moet Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur aantonen dat de 

activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen. 

Bij deze verantwoording dient Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur het 

activiteitenverslag, een bijbehorend financieel verslag met een adequate toelichting in te leveren. 

 

Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur overlegt bij aanvraag tot vaststelling van de subsidie 

een originele controleverklaring, welke de uitslag weergeeft van het onderzoek van de accountant: 

- of het financiële verslag voldoet aan bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en of het 

activiteitenverslag, voor zover hij dat verslag kan beoordelen, met het financiële verslag verenigbaar is; en  

- of de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn nageleefd. 

 

De subsidies zijn overwegend structureel van aard. Per 12 oktober 2018 heeft de formele goedkeuring door 

de gemeenten op basis van de subsidieafrekening (indienen jaarverslag 2017) voor de subsidie 2017 nog niet 

plaatsgevonden. 

 

Personeelsleden 

Bij de stichting zijn in 2017 gemiddeld 13 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: 14). 

 

Bezoldigingen topfunctionarissen 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing 

op Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur. Het voor Stichting Boogie Woogie-Instituut voor 

Kunst en Cultuur toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (het algemeen 

bezoldigingsmaximum). 
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Functiegegevens 
M. de Vos 

Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor in fte 0,9 

Gewezen topfunctionaris? Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 

    

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 73.684 

Beloningen betaalbaar op termijn 9.096 

Subtotaal 82.780 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 160.891 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging 82.780 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

    

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor 2016 in fte 0,9 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 71.918 

Beloningen betaalbaar op termijn 6.668 

Totale bezoldiging 2016 75.586 

 

Naam Topfunctionaris Functie 

W.B. Verwey Voorzitter 

F.F. van Eenennaam Secretaris 

J. de Lauw - Koskamp Penningmeester 

A.F.M. Krabbenborg Lid 

M.J. Vielvoije Lid 

G.P. Siep Afgetreden 

M.J. Markusse Afgetreden 

 

Beloningsbeleid  

De beloning van de directie wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. Dit is conform artikel 10c van de 

statuten. De beloning van het personeel is volgens de CAO CAR-UWO.  
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OVERZICHT VAN DE VOORGENOMEN BESTEDINGEN 
 

 

Lasten  

 Omschrijving 

 

Begroting 

 

2018 

 Personeelskosten € 981.600 

 Rente en afschrijving € 109.500 

 Energiekosten € 35.000 

 Overige goederen en diensten € 158.500 

 Onderhoudslasten € 26.000 

 Servicepunten en Projecten € 95.000 

 € 1.405.600 
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Ondertekening voor akkoord 

Winterswijk, 16 oktober 2018 

 

Directie:     Raad van bestuur: 

 

 

w.g.      w.g.       

M. de Vos,     J. de Lauw-Koskamp, 

directrice.     penningmeester. 

 

 

w.g. 

W.B. Verwey, 

voorzitter. 

 

 

w.g. 

F.F. van Eenennaam, 

secretaris. 

 

 

w.g. 

A.F.M. Krabbenborg, 

lid. 

 

 

w.g. 

M.J. Vielvoije, 

lid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


