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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Mevrouw M.J.J. Uitdehaag.

b) Het uitbrengen van kleinkunstprogramma's of onderdelen daarvan;

e) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c) Het bevorderen van de cultuur, met name het theater, in Nederland;

d) Het bekend maken van de stichting bij met name het Nederlandse publiek en de Nederlandse 

theaterwereld;

De heer E. Pals (voorzitter);

De doelstelling van Stichting Theatergroep MES wordt als volgt omschreven:

a) Het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen waarmee theater kan worden 

gemaakt;

De heer O. Ephraim (penningmeester);

Mevrouw C.M. Wiedenhof;

De heer K. Feenstra;

Het bestuur bestaat per einde boekjaar uit:

Blijkens de akte d.d. 9 februari 2009 werd de stichting Stichting Theatergroep MES per genoemde datum 

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27336714.

De heer B.R. Wesseling (secretaris);
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 413.138 100,0% 242.439 100,0%

Activiteitenlasten 248.306 60,1% 91.492 37,7%

Bruto exploitatieresultaat 164.832 39,9% 150.947 62,3%

Lonen en salarissen 117.006 28,3% 105.910 43,7%

Sociale lasten 33.962 8,2% 30.563 12,6%

Afschrijvingen materiële vaste activa 668 0,2% 610 0,3%

Huisvestingskosten 2.300 0,6% 1.875 0,8%

Verkoopkosten 1.528 0,4% 1.889 0,8%

Kantoorkosten 883 0,2% 1.952 0,8%

Algemene kosten 8.192 2,0% 6.012 2,5%

Beheerslasten 164.539 39,9% 148.811 61,5%

Exploitatieresultaat 293 0,0% 2.136 0,8%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 0,0% 84 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -196 -0,1% -168 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -187 -0,1% -84 -0,1%

Resultaat 106 -0,1% 2.052 0,7%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20152016
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 413.138 100,0% 282.450 116,5%

Activiteitenlasten 248.306 60,1% 105.600 43,6%

Bruto exploitatieresultaat 164.832 39,9% 176.850 72,9%

Lonen en salarissen 117.006 28,3% 155.000 63,9%

Sociale lasten 33.962 8,2% - 0,0%

Afschrijvingen materiële vaste activa 668 0,2% 500 0,2%

Huisvestingskosten 2.300 0,6% 2.050 0,9%

Verkoopkosten 1.528 0,4% 1.500 0,6%

Kantoorkosten 883 0,2% 3.050 1,3%

Algemene kosten 8.192 2,0% 5.600 2,3%

Beheerslasten 164.539 39,9% 167.700 69,2%

Exploitatieresultaat 293 0,0% 9.150 3,7%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 0,0% - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -196 -0,1% 200 0,1%

Som der financiële baten en lasten -187 -0,1% 200 0,1%

Resultaat 106 -0,1% 9.350 3,8%

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de 

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2016 Begroting 2016
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

1.3  Begrotingsoverzicht

2016
Begroting

 2016
2015

Begroting

 2015

€ € € €

Baten 413.138 282.450 242.439 238.700

Activiteitenlasten 248.306 105.600 91.492 69.250

Bruto exploitatieresultaat 164.832 176.850 150.947 169.450

Lonen en salarissen 117.006 155.000 105.910 155.000

Sociale lasten 33.962 - 30.563 -

Afschrijvingen materiële vaste activa 668 500 610 500

Huisvestingskosten 2.300 2.050 1.875 2.050

Verkoopkosten 1.528 1.500 1.889 1.000

Kantoorkosten 883 3.050 1.952 3.050

Algemene kosten 8.192 5.600 6.012 5.600

Beheerslasten 164.539 167.700 148.811 167.200

Exploitatieresultaat 293 9.150 2.136 2.250

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 - 84 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -196 200 -168 200

Som der financiële baten en lasten -187 200 -84 200

Resultaat 106 9.350 2.052 2.450

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.  JAARREKENING
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 1.416 2.084

1.416 2.084

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 25.534 9.954

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 16.284 3.777

Overige vorderingen 46.735 7.191

88.553 20.922

Liquide middelen 16.787 3.261

Totaal activazijde 106.756 26.267

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 11.023 10.917

11.023       10.917       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 79.162 297

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 3.336 9.107

Overige schulden 13.235 5.946

95.733 15.350

Totaal passivazijde 106.756 26.267

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.2  Staat van baten en lasten over 2016

2016 Begroting

 2016

2015

€ € €

Baten 413.138 282.450 242.439

Baten 413.138 282.450 242.439

Activiteitenlasten 248.306 105.600 91.492

Activiteitenlasten 248.306 105.600 91.492

Bruto exploitatieresultaat 164.832 176.850 150.947

Lonen en salarissen 117.006 155.000 105.910

Sociale lasten 33.962 - 30.563

Afschrijvingen materiële vaste activa 668 500 610

Huisvestingskosten 2.300 2.050 1.875

Verkoopkosten 1.528 1.500 1.889

Kantoorkosten 883 3.050 1.952

Algemene kosten 8.192 5.600 6.012

Beheerslasten 164.539 167.700 148.811

Exploitatieresultaat 293 9.150 2.136

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 - 84

Rentelasten en soortgelijke kosten -196 200 -168

Som der financiële baten en lasten -187 200 -84

Resultaat 106 9.350 2.052

Resultaat 106 9.350 2.052
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Personeelsleden

Valuta

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 3,2 werknemers in dienst op basis van een fulltime 

dienstverband. In het jaar 2015 waren dit 3,1 werknemers.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

Stichting Theatergroep MES, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 27336714.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de staat van baten en lasten.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

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 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.

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

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de stichting is opgericht.

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.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

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 lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde 

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

Inventaris Totaal 2016

€ €

Aanschafwaarde 3.734 3.734

Cumulatieve afschrijvingen -1.650 -1.650

Boekwaarde per 1 januari 2.084 2.084

Afschrijvingen -668 -668

Mutaties 2016 -668 -668

Aanschafwaarde 3.734 3.734

Cumulatieve afschrijvingen -2.318 -2.318

Boekwaarde per 31 december 1.416 1.416

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20%
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 25.534 9.954

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 16.284 3.777

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen 9 4.991

Vooruitbetaalde bedragen 4.461 2.200

Nog te ontvangen subsidies 42.265 -

46.735 7.191

Liquide middelen

ING Bank, rekening 5437258 12.286 1.261

ING Bank, spaarrekening 5437258 4.501 2.000

16.787 3.261

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2016 2015

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 10.917 8.865

Resultaat boekjaar 106 2.052

Stand per 31 december 11.023 10.917

2016 2015

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 79.162 297

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.831 4.239

Premies pensioen 1.505 4.868

3.336 9.107

Overige schulden

Nog te betalen kosten 58 38

Reservering vakantiegeld 5.677 5.908

Vooruitontvangen bedragen 7.500 -

13.235 5.946
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Baten

Publieksinkomsten 121.913 47.450 41.496

Educatie opbrengsten 1.370 2.000 150

Sponsorinkomsten 1.485 10.000 10.470

Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag 156.240 150.000 153.523

Overige opbrengsten 10.204 10.000 -

Overige subsidies/bijdragen 57.165 35.000 14.600

Overige bijdragen uit private middelen 55.000 25.000 19.000

Bedrijfsvoorstelling 9.761 3.000 3.200

413.138 282.450 242.439

Activiteitenlasten

Project PR medewerker 1.600 4.500 3.771

Overige uitbetaalde honoraria 73.545 25.000 29.521

Vormgeving 4.126 3.500 5.063

Drukwerk 2.058 1.500 1.179

Verspreiding 4.482 1.250 1.757

Advertenties 6.264 500 548

Registratie 3.705 2.000 1.700

Decor/kostuum/rekwisieten 31.652 20.200 8.286

Techniek 10.110 26.400 10.836

Transport/reis- en verblijfkosten/sejour 27.838 19.750 15.414

Kosten kaartverkoop theaters 1.570 - -

Activiteitenlasten personeel educatie 15.630 1.000 13.417

Co productiekosten 57.532 - -

Locatiekosten 2.431 - -

Inkopen bar 5.763 - -

248.306 105.600 91.492

De subsidie Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan betreft een meerjarige exploitatie in het kader van het 

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. De subsidieverlening 2016 is schriftelijk bevestigd met kenmerk 

ABBA/VL/3384 van 12 januari 2016.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 91.088 132.000 82.343

Zakelijke leiding 21.778 23.000 23.567

Vrijwilligersvergoedingen 4.140 - -

117.006 155.000 105.910

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 21.623 - 19.111

Premies bedrijfsfondsen 12.339 - 11.452

33.962 - 30.563

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 668 500 610

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 3,2 werknemers in dienst op basis van een fulltime 

dienstverband. In het jaar 2015 waren dit 3,1 werknemers.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 2.300 2.050 1.875

Verkoopkosten

Representatiekosten 1.528 1.500 1.889

1.528 1.500 1.889

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 239 1.550 1.121

Portikosten - 500 362

Contributies en abonnementen 644 1.000 469

883 3.050 1.952

Algemene kosten

Accountantskosten 7.174 5.000 4.889

Zakelijke verzekeringen 930 600 926

Overige algemene kosten 88 - 197

8.192 5.600 6.012
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito 9 - 84

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 196 -200 168

DEN HAAG, 30 maart 2017

Stichting Theatergroep MES

De heer E. Pals (voorzitter) De heer O. Ephraim (penningmeester)

namens het bestuur van de stichting namens het bestuur van de stichting
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

3.  Overige gegevens

3.1  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 29 maart 2016. Het bestuur 

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

3.2  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Theatergroep MES

T.a.v. het bestuur

Van Blankenburgstraat 31

2517 XM  DEN HAAG

Identificatie

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 

en het resultaat getrouw dient weer te geven beide in overeenstemming met in Nederland algemene 

aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

"Organisaties zonder winststreven" en in overeenstemming met de beleidsregels van toepassing Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is 

tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Wij hebben de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Theatergroep MES te 

DEN HAAG gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van 

baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 

de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 

de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De gecontroleerde jaarrekening 2016 opgenomen in dit jaarverslag op pagina 7 tot en met 20 van Stichting 

Theatergroep MES te DEN HAAG sluit met een balanstotaal van € 106.756, een totaal aan lasten van          

€ 413.041, een totaal baten van € 413.147 en een exploitatieresultaat van € 106 over 2016.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 

wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
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Stichting Theatergroep MES te DEN HAAG

Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de 

gemeente Den Haag opgestelde subsidievoorwaarden, opgenomen in de Richtlijnen verantwoording 

subsidies Den Haag 2015. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 

die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 

het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur 

van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Theatergroep MES per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerende Haagse 

Kaderverordening Subsidieverstrekking (HKS) en het Uitvoeringsvoorschriften Subsidies (UVS OCW) van de 

gemeente Den Haag zijn nageleefd.

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de 

WNT-eisen van financiele rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de beleidsregels 

toepassing WNT.

Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van de gemeente Den Haag zijn 

besteed overeenkomstig de ASV, waarmee rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld.
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Hilversum, 30 maart 2017

Kamphuis & Berghuizen 

drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA

Wij vestigen de aandacht op het feit dat de staat van baten en lasten niet is ingericht overeenkomstig de 

bijlage bij de subsidiebeschikking met kenmerk ABBA/VL/3384 d.d. 12 januari 2016 Inrichting jaarrekening 

2016 van de gemeente Den Haag. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

* de overige gegevens.

* bestuursverslag;

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 640 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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.

* alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 

vereist zijn.

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

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

Toelichtende paragraaf

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

640.

Accountants / Belastingadviseurs                                   Paraaf voor waarnemingsdoeleinden:

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:
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4.1  Staat van baten en lasten educatie
begroting 2016 Realisatie 2016

Totale opbrengsten 2.000 1.370

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten totaal

     Publieksinkomsten buitenland

     Publieksinkomsten binnenland

Sponsorinkomsten

Overige inkomsten 2.000 1.370

Indirecte opbrengsten

Diverse inkomsten

Totale subsidies en bijdragen 9.676 14.046

Subsidies

  Meerjarige subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen

  Meerjarige subsidie provincie

  Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenplan 7.676 7.676

  Overige subsidies gemeente Den Haag

  Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 5.000

Overige bijdragen uit private middelen

  waarvan particulieren

  waarvan bedrijven

  waarvan private fondsen

  waarvan goede doelenloterijen

TOTALE BATEN 9.676 14.046

Totale Beheerslasten

  beheerlasten personeel

  beheerlasten materieel

Totale activiteitenlasten 1.000 12.522

  Activiteitenlasten personeel 12.522

  Activiteitenlasten materieel 1.000

TOTALE LASTEN 1.000 12.522

S A L D O E X P L O I T A T I E R E S U L T A A T 8.676 1.524

In de begroting is er geen rekening gehouden met activiteitenlasten personeel educatie. De kosten 

activiteitenlasten personeel educatie is een percentage van de gemaakte uren van het personeel.

Deze kosten zijn al begroot onder brutolonen.
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