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Bestuursverslag 2020 
 

Algemeen 

 

GIGANT wil zo veel mogelijk mensen in Apeldoorn kennis laten maken met kunst & cultuur. En al gaf 

de coronacrisis ons het afgelopen jaar weinig ruimte, de beperkte mogelijkheden die er waren konden 

we benutten door de ruimhartige financiële hulp van de overheid. We konden dus ook in 2020 een 

levendige, inspirerende en zichtbare bijdrage leveren aan het culturele aanbod in Apeldoorn. 

 

Halverwege maart sloot GIGANT voor alle activiteiten om pas in de zomer weer gedeeltelijk open te 

gaan voor een klein publiek. In oktober sloten we opnieuw onze deuren als gevolg van een nieuwe 

lockdown en die situatie duurt tot op het moment van schrijven van dit jaarverslag (maart 2021). Toch 

hebben we gedurende onze beperkte opening 23.821 filmbezoekers getrokken, kwamen er 

6.047 bezoekers naar de popzaal, 1.054 mensen bezochten ons Stadspodium en organiseerden we 

een druk bezocht café. Ondanks de positieve bezoekcijfers kunnen en willen we niet verbloemen dat 

we ons publiek erg gemist hebben. En zij ons, zo krijgen we terug. 

 

Het cursushuis was in de maanden waarin het kon gevuld met enthousiaste freelance docenten en 

hun lessen voor Apeldoornse leerlingen. In de tijd dat GIGANT gesloten was, hebben de meeste 

docenten voor zover mogelijk thuis en online les gegeven. Toch hebben de coronamaatregelen met 

name hen hard getroffen. Men heeft aan GIGANT geen huur hoeven te betalen, maar dat heeft de pijn 

slechts ten dele verzacht.  

 

Ondanks de beperkingen hebben we in 2020 voor 94% van de basisscholen in Apeldoorn een 

passend cultuuraanbod kunnen organiseren. Dit deden we ook voor de helft van de middelbare 

scholen. Daar waar kon droeg onze cultuurmakelaar zorg & welzijn bij aan inclusiviteit voor de meest 

kwetsbare doelgroepen in Apeldoorn. De cultuurmakelaar amateurkunst timmerde in samenwerking 

met het Platform Amateurkunst hard aan de weg om de amateursector in de stad verder te profileren. 

En samen met onze culturele partners in de stad (Orpheus, CODA, Ereprijs, NJON en ACEC) werkten 

we aan stadsbrede initiatieven.  

 

Door de financiële steun komen we goed door de coronacrisis heen. Toch neemt dat niet weg dat het 

voor alle betrokkenen bij GIGANT een moeilijke tijd is. Voor de vrijwilligers is het een hard gelag dat zij 

al zo lang niet naar hun favoriete werkplek in de stad kunnen komen. GIGANT is voor velen van hen 

een belangrijke plek in hun sociale leven. Sommige vrijwilligers zijn om deze reden gestopt, maar 

gelukkig zijn er ook weer nieuwe aanmeldingen gekomen. We zijn blij dat ons vrijwilligersbestand zo 

weerbaar is. Ook de medewerkers hebben een lastig jaar achter de rug. Het valt niet mee om werk, 

dat je normaal met ziel en zaligheid doet, vanuit je thuiswerkplek te organiseren. Dat iedereen toch 

gemotiveerd is gebleven, tekent de goede sfeer bij GIGANT. We schreven in het vorige jaarverslag 

dat we klaar waren voor de corona uitdaging en dat hebben we waargemaakt.  

 

Er zijn nog steeds zaken die we beter moeten en kunnen doen, maar we weten wie we zijn en waar 

we naar toe gaan. We worden meer en meer één van de meest unieke, multidisciplinaire podia in de 

regio. De komende jaren gaan we ieder onderdeel ieder voor zich - nog meer dan nu - laten 

excelleren. Als ieder onderdeel zich even krachtig ontwikkelt, worden we samen sterker. Het 

Filmtheater, het Poppodium, Cultuurwijzer, het participatieteam, het Cursushuis en het Café: al die 

delen maken GIGANT.  
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Personeel 

In de eerste helft van 2020 heeft de reorganisatie zijn beslag gehad en zijn de medewerkers die het 

betrof uit dienst getreden, hebben een nieuwe functie gekregen of zijn minder uren gaan werken. Nog 

voordat we in de nieuwe samenstelling konden gaan werken, moesten we sluiten vanwege de 

coronamaatregelen. De eerste volledige lockdown liep van 12 maart tot 2 juni. Deze lockdown werd 

o.a. gebruikt om een pas op de plaats te maken. De reorganisatie is voor velen niet in de koude kleren 

gaan zitten en wat extra rust heeft de organisatie goed gedaan. Ook werd er extra onderhoud verricht 

door techniek en horeca en werd het café opgevrolijkt met een frisse en creatieve verfbeurt. Veel van 

deze werkzaamheden zijn door de collega’s zelf uitgevoerd. Na een minimale opening van juni tot 

december volgde helaas een tweede totale lockdown. Dit keer merkten we dat de sluiting een grotere 

impact had op de medewerkers en nog steeds heeft. Gelukkig zijn interne besmettingen uitgebleven, 

mede door het coronaprotocol dat door een ieder goed gevolgd werd. Mede door de ontvangen steun 

van de overheid en subsidies hebben we geen medewerkers hoeven ontslaan en konden we de 

medewerkers met een 0-uren contract een gemiddelde van de gewerkte uren uitbetalen. 

In het najaar is het nieuwe organogram definitief vastgesteld alsmede de nieuwe functies en vanaf 

1 oktober werkt een ieder volgens de nieuwe organisatiestructuur. Inmiddels heeft ook iedereen een 

functieprofiel behorende bij zijn of haar taken en is salarisinschaling waar nodig aangepast.  

 

Ondernemingsraad 

Begin 2020 zaten we nog in het staartje van de in 2019 ingezette reorganisatie en moest het sociaal 

plan worden vastgesteld voor degenen die gingen vertrekken. De OR heeft hiervoor pittige maar 

constructieve gesprekken gevoerd met de bestuurder. Uiteindelijk zijn we in februari tot 

overeenstemming gekomen over de uitwerking van de reorganisatie en het sociaal plan.  

 

Leden OR 

Met de reorganisatie gingen twee OR-leden uit dienst. De drie leden die overbleven hebben de rollen 

opnieuw verdeeld:  

● Anja Fasen (voorzitter) 

● Stephanie van der Worp (secretaris) 

● Shylon Yanse (lid)  

 

In maart moest zoals bekend GIGANT haar deuren sluiten. De rest van het jaar was de pandemie 

regelmatig onderwerp van gesprek in het overleg tussen OR en directeur/bestuurder, onder meer 

vanwege het omgaan met de maatregelen maar ook vanwege de financiële gevolgen voor GIGANT.  

In juni heeft Noud van der Rhee, die de OR ook adviseerde in de reorganisatie, de OR-leden een 

cursus gegeven over de rechten en plichten van een OR. Ook hebben we met zijn hulp een 

stappenplan gemaakt van zaken waar we mee aan de slag gaan de komende tijd.  

 

Om te zorgen dat de OR in de toekomst weer uit vijf leden bestaat, zijn verkiezingen uitgeschreven. 

Deze waren gepland op 3 december, maar aangezien er drie aanmeldingen waren én de voorzitter 

haar vertrek uit de OR had aangekondigd was het niet nodig om de verkiezingen te laten 

plaatsvinden. Per heden bestaat de OR weer uit 5 leden. 

 

In 2020 zijn veel onderwerpen besproken die in het personeelshandboek horen; de 

personeelsfunctionaris heeft hierin al mooie stappen gezet. Ook is er in overleg met de OR een extern 

vertrouwenspersoon aangesteld voor alle medewerkers en vrijwilligers.  

De samenwerking met de directeur/bestuurder was ook in 2020 heel constructief en prettig. Wij hopen 

in 2021 met de nieuwe leden op dezelfde voet door te gaan. 
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Raad van Toezicht 

GIGANT (statutair Stichting GIGANT, markant in cultuur) hanteert het Raad van Toezicht-model. In 

2020 kwam de Raad van Toezicht 5 keer bijeen in bijzijn van de directeur-bestuurder. De 

onderwerpen op de agenda waren o.a. financiën, beleidsplan, organisatie en rapportages. Dit jaar is 

een rooster van aftreden voor de leden van Raad van Toezicht vastgesteld. Ieder jaar per 1 juli treedt 

1 lid volgens rooster uit en per die datum treedt een opvolger aan.  

 

De Raad van Toezicht bestond in het afgelopen jaar uit de volgende personen:  

• De heer D.H. Schut - Voorzitter;  

• De heer J.M. van Dijk - Lid;  

• Mevrouw E.H.W. Janssen-van Katwijk - Lid;  

• Mevrouw F.J. van Wijk - Lid;  

• De heer M.B. van Wijk - Lid. 

 

Vrijwilligers & Stagiaires 

Ook in 2020 zijn de stagiaires en vrijwilligers weer belangrijk voor GIGANT geweest. Gemiddeld 

werken er 135 vrijwilligers bij GIGANT. Op basis van uren inzet is dat gemiddeld een omvang van 7-

9 fte per jaar.  

 

We zijn verder gegaan met het specialiseren van de vrijwilligers. De verschillende teams van 

vrijwilligers hebben nu ook een eigen coördinator. Dit was even wennen, maar de organisatie staat 

inmiddels als een huis. 

 

2020 was een lastig jaar voor onze vrijwilligers. Door de sluitingsperiodes vielen de werkzaamheden 

voor hen weg en daarmee ook een deel van hun sociale contacten. Geprobeerd is hen bij GIGANT 

betrokken te houden. Ook is een aantal vrijwilligers tijdelijk gestopt vanwege de risico’s door corona. 

Maar de belangstelling voor werken bij GIGANT blijft. Een wervingsactie leverde in korte tijd 6 nieuwe 

vrijwilligers op! 

 

Dit jaar hebben 5 stagiaires hun stage bij ons doorlopen, 4 bij techniek en 1 bij marketing. Zoals altijd 

hebben zij eerst het interne opleidingstraject gevolgd. Daarna worden de techniekstagiaires normaal 

gesproken ingezet bij producties. Echter, tijdens de twee lockdowns hebben ze ook geholpen met het 

groot onderhoud van de technische voorzieningen en het aanpassen van de muziekstudio. De 

marketingstagiaire heeft haar bijdrage aan het marketingteam kunnen leveren, ondanks de lockdown. 

 

Financiën 

 

Resultaat 

Zoals aangegeven in de inleiding is GIGANT de coronacrisis vooralsnog goed doorgekomen. Het 

resultaat over 2020 is €639.000 positief. Het positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van de 

steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Ondanks die steun is het stichtingsvermogen nog 

fragiel. De solvabiliteit bedraagt slechts 10%. De aanvullende Corona gelden en het daarmee 

samenhangende sterk positief resultaat zijn daarom hard nodig om de continuïteit van de stichting de 

komende jaren te kunnen borgen. 

Baten en Lasten 

Dankzij de continuering van de gemeentelijke subsidie en de diverse steunmaatregelen van de 

rijksoverheid is de daling van onze netto baten beperkt gebleven tot € 285.432.  

Tegelijkertijd hebben we aan de lastenkant de volgende besparing kunnen doen: 

● Overige personeelskosten: € 30.585  
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● Besparing salarissen vast personeel: € 245.965 (o.a. later invullen van vacatures) 

● Tegemoetkoming NOW: € 208.484 

● Matching Filmfonds is uitgekeerd als huurkorting: € 85.904  

● Inhuur ZZP’ers en uitzendkrachten: € 149.450  

● Organisatiekosten: € 757. 

 

De totale besparing van de vaste lasten ten opzichte van begroting komt daarmee uit op € 721.145. 

Het grootste deel bij de besparing op de salarissen van het vast personeel komt voort uit de 

reorganisatie in 2019, de balanspost die daarvoor is gemaakt en de bijbehorende vrijval van uren in 

2020.   

 

Ter compensatie van ons negatieve eigen vermogen eind 2019 gingen we in de begroting al uit van 

een positief resultaat van € 201.251. De hierboven genoemde daling van de netto baten en de 

besparingen hebben vervolgens geleid tot een resultaat over 2020 van € 639.199. Dit is als volgt 

opgebouwd: 

● Begroting            € 201.251 

● Netto baten       -/- € 285.432 

● Lasten                 + € 721.145 

● Fin. Lasten          + € 2.235 

 

Eigen Vermogen 

Eind 2020 komen we uit op een positief eigen vermogen van € 95.188. Een doelstelling die we pas in 

2025 verwachtten te halen. De nabije toekomst van GIGANT is daarmee stabiel, maar niet zorgeloos. 

Als de coronacrisis ook in 2021 lang voortduurt en wij voor langere periode gesloten zijn, zal het eigen 

vermogen dat nu is opgebouwd heel hard nodig zijn om het verwachte tekort in 2021 op te vangen.  

 

Investeringen 

De geluid- en lichtapparatuur zijn gefinancierd via financial lease met een boekwaarde van € 19.949, 

alsmede de herstructurering van de ICT met een boekwaarde van € 18.027 en onder de materiële 

vaste activa opgenomen. De stichting is hiervan geen juridisch eigenaar. Op de financieringen is ter 

zekerheid een pandrecht verleend. De overige investeringen in 2020 bedroegen € 74.958. 

 

Continuïteit en risicobeheersing 

De jaarrekening in het jaarverslag is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 

Zoals hierboven genoemd heeft de stichting haar negatieve eigen vermogen in 2020 kunnen 

egaliseren en zelfs kunnen aanvullen tot een positief bedrag van € 95.188. Een van de belangrijkste 

meerjarendoelstellingen is daarmee behaald.   

 

Aan GIGANT is voor 2021 een subsidie toegekend ter grootte van € 2.653.298. Vanwege de sterk 

fluctuerende liquiditeitsbehoefte keert de gemeente Apeldoorn de subsidie ook de komende jaren uit 

in vijf afgesproken termijnen. Uit het oogpunt van risico is hiermee verantwoord dat de stichting in de 

komende jaren aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen, inclusief de terugbetaling van de 

oude lening van de gemeente Apeldoorn. 

 

Het kan zijn dat in 2021 een daling van het eigen vermogen optreedt. Op het moment van schrijven is 

niet duidelijk hoelang de coronacrisis nog voortduurt en welk effect dat zal hebben op ons 

exploitatieresultaat over 2021. We gaan uit van een tekort, maar de omvang daarvan zal naar 

verwachting grotendeels opgevangen kunnen worden door het eigen vermogen. De verdere opbouw 

van het eigen vermogen vindt vervolgens plaats in de periode 2022 en verder, uitgaande van een 

voortzetting van de structurele subsidie in de meerjarenbegroting 2021 – 2024 
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Stichting GIGANT, markant in cultuur

1. Balans per 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

Activa

Vaste Activa 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 220.699 248.092
220.699 248.092

Vlottende activa

Voorraden (2) 14.082 31.448

Vorderingen (3)

Debiteuren 19.801 41.111
Belastingen, pensioenen en sociale verzekeringen 31.732 0
Nog te ontvangen bedragen en overlopende activa 142.663 75.291

194.196 116.402

Liquide middelen (4) 570.329 226.993

Totaal activa 999.306 622.935
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Stichting GIGANT, markant in cultuur

Passiva

Eigen vermogen (5) 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Stichtingsvermogen 95.188 -544.011

Langlopende schulden (6)

Gemeente 59.695 79.593
Financial Lease 0 2.454

59.695 82.047

Kortlopende schulden (7)

Crediteuren 92.733 225.444
Belastingen, pensioenen en sociale verzekeringen 68.480 102.275
Overige schulden/nog te betalen bedragen 683.210 757.180

844.423 1.084.899

Totaal passiva 999.306 622.935
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Stichting GIGANT, markant in cultuur

2. Staat van baten en lasten over 2020
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

Opbrengsten eigen activiteiten (inclusief subsidie CMK) 814.399 1.835.309 1.726.719
Subsidiebaten 2.625.234 2.680.038 2.614.800
Overige bedrijfsopbrengsten 107.957 0 0

3.547.590 4.515.347 4.341.519
Directe lasten eigen activiteiten 562.839 1.245.164 1.100.791

Totaal netto baten (8) 2.984.751 3.270.183 3.240.728

Reorganisatielasten 0 0 253.507
Personeelslasten 1.646.067 2.280.551 2.410.907
Huisvestingslasten 389.369 496.500 477.979
Afschrijvingen op materiële vaste activa 102.351 98.201 105.868
Overige bedrijfslasten 203.865 187.545 180.740

Totaal lasten (9) 2.341.652 3.062.797 3.429.001

Exploitatieresultaat voor financiële 
baten en lasten 643.099 207.386 -188.273

Financiële baten en lasten -3.900 -6.135 -3.696

Exploitatieresultaat na financiële baten en lasten 639.199 201.251 -191.969

Vennootschapsbelasting 0 0 0

Exploitatieresultaat na vennootschapsbelasting 639.199 201.251 -191.969

Resultaatverdeling:

Mutatie stichtingsvermogen 644.518 205.263 -209.767
Mutatie bestemmingsreserves -5.319 -4.012 17.798

639.199 201.251 -191.969
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Stichting GIGANT, markant in cultuur

3. Algemene grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor
kleine rechtspersonen, afdeling C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Organisaties-zonder-
winststreven zijn volgens deze afdeling organisaties die primair gericht zijn op een maatschappelijk doel 
of algemeen nut nastreven en niet als primaire doelstelling hebben het behalen van winst.

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis
van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van verslagjaar,
worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De stichting heeft in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van de Coronacrisis. 
Conform de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de regering heeft de stichting met ingang van 
16 december 2020 haar deuren gesloten voor publiek. De sluiting heeft directe gevolgen voor de inkomsten 
van de stichting. Om de terugval in omzet te compenseren worden de steunmaatregelen van de Rijksoverheid ingezet.

Aan de Stichting GIGANT, markant in cultuur is voor 2021 een subsidie toegekend ter grootte van € 2.653.298.
Vanwege de sterk fluctuerende liquiditeitsbehoefte keert de gemeente Apeldoorn de subsidie uit in
vijf afgesproken termijnen.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van Stichting GIGANT, markant in cultuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het
bestuur schattingen maakt, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies (tegemoetkoming NOW-regeling) worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten 
in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen. De tegmoetkoming NOW-regeling is in mindering gebracht op de personeelskosten.
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Stichting GIGANT, markant in cultuur

Grondslagen voor de balanswaardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met de eventuele restwaarde.
Het afschrijvingspercentage gehanteerd voor materiële vaste activa bedraagt 20%.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de 
FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde
wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de
staat van lasten en baten als interestlast verwerkt.

Financial Lease
Stichting GIGANT, markant in cultuur least een deel van haar materiaal; hierbij heeft de stichting grotendeels de 
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de 
aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale
leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een 
rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende
schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de staat van baten en
lasten met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa
worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

Kortopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Operational Lease 
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 operational
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operational leasing 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.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
In de staat van baten en lasten worden ontvangsten en uitgaven toegekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat 
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode
zijn of worden ontvangen dan wel betaald.

Baten
De baten worden gevormd uit de opbrengst van de activiteiten, de horeca, contributies en de ontvangen
subsidies. De baten worden opgenomen onder aftrek van de over de verleende acitiviteiten geheven
belastingen en eventueel verleende kortingen. De baten uit hoofde van ontvangen contributies worden 
verantwoord naar tijdsevenredigheid over de afgesproken contributieperiode. De subsidies worden als bate
verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hierboven reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioen personeel
Stichting GIGANT, markant in cultuur heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De stichting heeft aan haar werknemers pensioen toegezegd. Deze toezegging is verplicht ondergebracht bij
een bedrijfstakpensioenfonds. De toezegging wordt, conform de in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
aangereikte vereenvoudiging, in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling. 
De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan hogere toekomstige
premies, zodat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. 

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages
van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële lasten en baten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bankstanden 
alsmede de rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen, c.q. rekening-
couranten.

Vennootschapsbelasting
De belasting over het exploitatieresultaat wordt berekend over het exploitatieresultaat voor belastingen in de 
staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen 
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Per ultimo 2020 bedragen de fiscale verliezen € 217.856 Vooralsnog is hiervoor geen actieve belastinglatentie 
opgenomen gezien de onzekerheden of de stichting fiscaal belaste resultaten gaat realiseren.
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa (1)

Boekwaarde per 1 januari 31-12-2020 31-12-2019

Aanschaffingswaarde 1.925.401 1.843.166
Cummulatieve afschrijvingen -1.677.309 -1.571.441

248.092 271.725

Mutaties

Investeringen 74.958 82.235
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen in het boekjaar -102.351 -105.868
Afschrijvingen desinvesteringen 0

-27.393 -23.633

Boekwaarde per 31 december 

Aanschaffingswaarde 2.000.359 1.925.401
Cummulatieve afschrijvingen -1.779.660 -1.677.309

220.699 248.092

Onder de materiële vaste activa zijn geluid- en lichtapparatuur opgenomen die gefinancierd zijn via financial lease
met een boekwaarde van € 19.949 alsmede de herstructurering van de ICT met een boekwaarde van € 18.027. 
De stichting is hiervan geen juridisch eigenaar. Op de financieringen is ter zekerheid een pandrecht verleend op
de geluid- en lichtapparatuur en de ICT apparatuur.

Vlottende activa

Voorraden (2) 31-12-2020 31-12-2019

Handelsvoorraad horeca 7.404 15.956
Voorraad beeldend 3.767 11.022
Voorraad emballage 2.911 4.470

Totaal voorraad 14.082 31.448

Vorderingen (3)

Debiteuren

Debiteuren 19.801 41.111
Dubieuze debiteuren 0 0

19.801 41.111

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. 

14



Stichting GIGANT, markant in cultuur

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-2020 31-12-2019

BTW 27.873 0
Pensioenen 3.859 0

31.732 0

Nog te ontvangen bedragen

Subsidie Nederlands Fonds voor Podiumkunsten 507 1.321
Subsidie Europe Cinema 0 15.000
Tegemoetkoming NOW 62.260 0
Tegmoetkoming vaste lasten 22.053 0
Overige  57.843 58.970

Totaal nog te ontvangen bedragen 142.663 75.291

Liquide middelen (4)

Rabobank, rekening-courant 189.250 219.847
ING Bank, rekening-courant 94 207
Rabobank, spaarrekening 379.004 0
Kas 1.981 5.856
Gelden onderweg 0 1.083

570.329 226.993

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen (5)

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen per 1 januari -580.196 -370.429
Resultaat boekjaar 644.518 -209.767
Stichtingsvermogen per 31 december 64.322 -580.196

Op basis van de beleidsregels van gemeente Apeldoorn mag maximaal 10% van de reguliere subsidieverlening 
toegevoegd worden aan het stichtingsvermogen. Op basis van de subsidieverlening 2020 bedraagt dit 
maximaal € 268.578. Door de aanvullende (subsidie)gelden uit hoofde van de coronamaatregelen, de coulance 
regelingen van de overheidsinstellingen (waaronder de gemeente Apeldoorn) alsmede de diverse besprekingen 
met de gemeente Apeldoorn is het overschot toegevoegd aan het stichtingsvermogen. 

Reserves

Bestemmingsreserve technische aanpassingen

Aanpassen popzaal conform bestuursbesluit d.d. 14 december 2016
Stand 1 januari 14.375 18.387
Toevoeging 0 0
Onttrekking vanuit resultaatbestemming -4.012 -4.012
Stand 31 december 10.363 14.375

Deze aanpassing behelst technische aanpassingen.

Bestemmingsreserve horeca aanpassingen

Aanpassen café conform bestuursbesluit d.d. 9 december 2019
Stand 1 januari 21.810 0
Toevoeging 0 21.810
Onttrekking vanuit resultaatbestemming -1.307 0
Stand 31 december 20.503 21.810

Deze aanpassing behelst het interieur van het café. 

Langlopende schulden (6)

Controllux 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1-1 5.907 0
Investering 0 7.000
Aflossing -3.157 -1.093
Stand per 31-12 2.750 5.907
Kortlopend deel -2.750 -3.453
Langlopend per 31-12 0 2.454

De financiering is verstrekt ter financiering van nieuwe LED verlichting en kent een
looptijd van 2 jaar.
De aflossing bedraagt € 315,70 per maand (dit bedrag is inclusief rente van 8%).
Op de, onder de materiële vaste activa opgenomen, LED verlichting rust een 
pandrecht ten behoeve van de financier.
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Lening gemeente Apeldoorn 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 31-12 59.695 79.593

De lening is verstrekt door de gemeente Apeldoorn. Het rentepercentage is 3%.
Er zijn voor deze lening geen zekerheden verstrekt. De aflossing geschiedt in 
20 kwartaaltermijnen, voor het eerst te voldoen eind maart 2020 en de laatste 
aflossing eind december 2024. Het aflossingsgedeelte voor 2021 groot € 19.898
is opgenomen onder de overige schulden.

Kortlopende schulden (7)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 92.733 225.444

Belastingen en sociale verzekeringen 

Te betalen pensioenpremies 0 9.046
BTW 0 5.169
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 68.480 88.060

Totaal belastingen en sociale verzekeringen 68.480 102.275

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld 62.428 72.739
Te betalen vakantieuren 34.082 47.293
Te betalen film en filmtheater 17.819 22.161
Kaartverkoop voorverkoop 35.202 30.732
Vooruitontvangen bedragen 301.425 179.129
Aflossingsverplichting financial lease 2.750 11.460
Aflossingsverplichting lening gemeente Apeldoorn 19.898 19.898
Te betalen accountants- en administratielasten 28.980 12.250
Te betalen precariorechten 0 5.942
Te betalen personeelslasten 68.417 81.084
Te betalen reorganisatielasten 3.227 227.555
Terugbetalingsverplichting NOW 67.190 0
Overige schulden 41.792 46.937

Totaal overige schulden en overlopende passiva 683.210 757.180
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Meerjarige verplichtingen

Ten aanzien van de huur van Het Huis voor Schoone Kunsten, voor wat betreft het deel van de 
huisvesting ten behoeve van de exploitatie van GIGANT, is een meerjarige huur- en serviceverplichting
aangegaan met Accres B.V. De huurlast over 2020 bedraagt € 470.306.

In 2020 heeft het Nederlandse Filmfonds in het kader van de steunmaatregelen COVID-19 een matchingbijdrage
toegekend van € 85.904 onder de opschortende voorwaarden dat de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland
de bijdrage voor 100% matchen. De matchingbijdragen van de gemeente en de provincie zijn uitgekeerd als 
huurkorting en in mindering gebracht op de huisvestingslasten.

In 2021 zal de huurlast met 1,6% worden geïndexeerd; de verplichting voor 2021 bedraagt € 477.831.

De stichting heeft een huurovereenkomst ten behoeve van kopieerapparatuur.
De huurovereenkomst loopt tot en met 30 september 2026.

De verplichting korte termijn bedraagt 2.580
De verplichting lange termijn bedraagt 12.255

De totale verplichting per 31 december 2020 14.835
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Exploitatie Begroting Exploitatie

2020 2020 2019
€ € €

Netto baten (8)

Opbrengsten eigen activiteiten:

Popoptredens en Dance 50.199 265.979 198.424
Filmtheater 171.370 311.000 302.270
Projecten (scholen en amateurkunst) 282.964 445.030 445.906
Verhuur huisvesting, instrumenten en personen 59.932 116.300 120.340
Horecaomzet 186.251 625.000 583.346
Lidmaatschappen 62.051 67.000 66.811
Overige opbrengsten 1.632 5.000 9.622

Totaal opbrengsten eigen activiteiten 814.399 1.835.309 1.726.719

Totaal subsidiebaten:

Gemeente Apeldoorn regulier 2.593.970 2.593.970 2.522.830
Subsidies en sponsoring 21.564 71.068 78.367
Ontvangen subsidies Nederlands Fonds voor Podiumkunsten 9.700 15.000 13.603

Totaal subsidies 2.625.234 2.680.038 2.614.800

Overige bedrijfsopbrengsten:

Bijdrage Filmfonds 85.904 0 0
Tegemoetkoming vaste lasten 22.053 0 0

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 107.957 0 0

Totaal baten 3.547.590 4.515.347 4.341.519

Subsidieverantwoording:

Subsidie Gemeente Apeldoorn

Reguliere subsidie
Bij schrijven van 16 december 2019 heeft de Gemeente Apeldoorn een reguliere subsidie
van € 2.685.779 toegezegd voor 2020. Dit bedrag is in zijn geheel in 2020 ontvangen.

Onderdeel van de gemeentelijke subsidie ad € 91.809 inzake activiteiten Cultuureducatie met Kwaliteit is 
verantwoord onder de post projecten.
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Directe lasten eigen activiteiten Exploitatie Begroting Exploitatie
2020 2020 2019

Activiteitenlasten: € € €

Gages inclusief cateringprogramma 71.991 322.980 308.792
Lasten filmtheater 93.086 182.020 174.057
Bumarechten 7.514 22.375 19.522
Onderhoud licht- en geluidsinstallatie 22.044 34.600 45.482
Onderhoud en aankoop instrumenten 9.304 14.230 13.494
Portiers 8.183 30.200 34.497
Ondersteunende middelen en vervoer 12.171 41.471 24.513
Verbruiksmaterialen 9.672 7.517 11.496
Zaalaankleding 8.739 8.000 17.895
Advertenties en public relations 93.559 146.530 118.357
Lasten maandagenda 21.599 25.000 23.070
Inkoop programma onderwijs en culuurparticipatie 60.534 134.566 58.330
Overige lasten 60.148 60.050 71.171

Totaal lasten activiteiten 478.544 1.029.539 920.676

Bar-exploitatie:

Inkoop horeca 76.575 202.687 169.792
Overige lasten horeca 7.720 12.938 10.323

Totaal bar-exploitatie 84.295 215.625 180.115

Totaal directe lasten eigen activiteiten 562.839 1.245.164 1.100.791

Totaal netto baten 2.984.751 3.270.183 3.240.728

Lasten (9)

Reorganisatielasten 0 0 253.507

Personeelslasten:

Salarissen, detachering, uitzendkrachten 1.794.219 2.189.634 2.319.143
Tegemoetkoming NOW -208.484 0 0
Vergoeding vrijwilligers en eigen verbruik 21.330 39.000 38.623
Reislasten, cursuslasten en overige lasten 39.002 51.917 53.141

Totaal personeelslasten 1.646.067 2.280.551 2.410.907

Onder de post salarissen, detachering, uitzendkrachten is in 2020
een bedrag opgenomen van € 225.016 (2019, € 274.471) aan sociale lasten,
alsmede een bedrag aan pensioenen van € 108.868 (2019, € 122.778).

Het gemiddeld aantal fte in 2020 was 31,6; dit was in 2019 35,0. 
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Overzicht WNT componenten

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

D. de Bruin

Functiegegevens
Directeur-
Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 0,89
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 76.182
Beloningen betaalbaar op termijn 7.757
Subtotaal 83.939

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 178.667

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.
Totale bezoldiging 83.939

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

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2019 in fte 0,89
Dienstbetrekking? ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 70.065
Beloningen betaalbaar op termijn 7.377
Totale bezoldiging 2019 77.442

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 172.444

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Naam Functie
D.H. Schut Voorzitter Raad van Toezicht
J.M. van Dijk Lid Raad van Toezicht
F.J. van Wijk Lid Raad van Toezicht
E.H.W. Janssen - Van Katwijk Lid Raad van Toezicht
M.B. van Wijk Lid Raad van Toezicht
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Overige lasten: Exploitatie Begroting Exploitatie
2020 2020 2019

Huisvestingslasten: € € €

Huur en servicelasten 384.402 470.306 463.356
Huur dependances 0 1.800 1.606
Overige huisvestingslasten 4.967 24.394 13.017

Totaal huisvestingslasten 389.369 496.500 477.979

Afschrijvingen 102.351 98.201 105.868

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa 102.351 98.201 105.868

Overige bedrijfslasten:

Kantoorbenodigdheden, drukwerk en overige lasten 24.401 25.060 24.974
Telefoon en porti 17.940 23.424 21.244
Lasten accountant en administratie 56.399 47.220 43.129
Vakliteratuur en contributies 15.732 17.575 18.167
Lasten internet en onderhoud programmatuur 62.253 53.188 47.049
Juridische lasten/verzekeringen 24.669 21.078 22.346
Overige lasten 2.471 0 3.831

Totaal overige bedrijfslasten 203.865 187.545 180.740

Totaal lasten 2.341.652 3.062.797 3.429.001

Exploitatieresultaat voor financiële 
baten en lasten 643.099 207.386 -188.273

Financiële baten en lasten -3.900 -6.135 -3.696

Exploitatieresultaat na financiële 
baten en lasten 639.199 201.251 -191.969
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Ondertekening van de jaarrekening 2020

Apeldoorn, 6-4-2021

De heer D. de Bruin De heer D. Schut Mevrouw E. Janssen
Directeur Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

………………………………… ………………………………… …………………………………

Mevrouw F. van Wijk De heer M. van Dijk De heer M. van Wijk
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

………………………………… ………………………………… …………………………………
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Overige gegevens
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Op onze diensten zijn de SRA algemene voorwaren van toepassing, in welke voorwaarden onze aansprakelijkheid wordt beperkt. 
Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. Member of Russell Bedford International - a global network of professional services firms. 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting GIGANT, Markant in Cultuur 

 

 

A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting GIGANT, Markant in Cultuur te Apeldoorn gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting GIGANT, Markant in Cultuur per 31 december 2020 en van 

het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine 

organisaties zonder winststreven en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan 

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

Beleidsregels toepassing WNT. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

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 en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting GIGANT, Markant in Cultuur 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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B.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

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

bestaat uit: 

• het bestuursverslag; en 

• de overige gegevens. 

 

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 RJ-Richtlijn C1 Kleine 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 de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met        

RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

 

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht  voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en 

de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT). In dit kader is het bestuur 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 stichting 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 stichting 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 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 
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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 alsmede de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het 

Controleprotocol WNT. 

 

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 stichting; 

• 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; 

• 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 stichting 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 stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

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

gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de raad van toezicht 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. 

 

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs 

onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Apeldoorn, 6 april 2021 

Boon Registeraccountants B.V. 

 

 

 

 

drs. L.J. Meijer RA 
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