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Managementsamenvatting
Voor Stichting Allemaal Zwolle was 2019 een jaar van verdere organisatorische en inhoudelijke
opbouw. Na de statutaire oprichting in het najaar van 2017 en de eerste grote publieksactiviteiten
in 2018 werd in 2019 verdere uitvoering gegeven aan de missie zoals verwoord in de statuten: "het
op eigentijdse, veelzijdige en aansprekende wijze in leven houden van het historische verhaal van
de stad Zwolle, waardoor de historische ontwikkeling van de stad Zwolle wordt begrepen en het
verband met hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen beter wordt gelegd." Vanwege de
brand in het Drostenhuis in oktober 2017 en de schoonmaak en restauratie van het pand, was het
in 2019 niet mogelijk op de beoogde locatie aan de Melkmarkt een museale presentatie te
realiseren. Dat betekent dat Allemaal Zwolle zich in 2019 wat betreft publiekspresentaties volledig
heeft gericht op het vertellen van de verhalen van Zwolle op diverse locaties in de stad. Doel van
deze activiteiten in de stad was het opbouwen van de naamsbekendheid, reputatie en
zichtbaarheid van Allemaal Zwolle, drie factoren die uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van
de nieuwe museale formule in de panden aan de Melkmarkt vanaf 2021.
Een cruciale inhoudelijke en organisatorische stap die in 2019 door Allemaal Zwolle is gezet, is de
ontwikkeling van het publieksconcept ANNO voor de invulling van de panden aan de Melkmarkt.
Voor ANNO is erfgoed het verbindende element in de stad. Museale collectie, archeologie,
bouwhistorie, monumentenzorg en historisch archief komen samen op één plek en onder één
naam en vertellen het verhaal van Zwolle. Dankzij de unanieme steun van de Zwolse gemeenteraad
voor realisatie van de zogenoemde 'erfgoedhotspot' binnen ANNO steunt dit concept op de
samenwerking van drie professionele erfgoedpartners: Allemaal Zwolle, Historisch Centrum
Overijssel en Erfgoed gemeente Zwolle. ANNO is een plek waar bezoekers en bewoners meemaken
en mee maken. Meemaken staat voor beleven, kennismaken met en je deel voelen van de
geschiedenis. Het mee maken bestaat uit onderzoek, dialoog en interactieve publiekspresentaties.
Dankzij het meemaken van het erfgoed wordt het verhaal van Zwolle verteld vanuit meerdere
perspectieven en worden bewoners zelf onderdeel van het verleden, heden én de toekomst van de
stad. Het meemaken en mee maken beperkt zich niet tot de fysieke locatie van ANNO maar vormt
ook de basis voor activiteiten en het verder ontdekken van de stad. Dit vernieuwende concept, dat
de grenzen van de traditionele erfgoeddisciplines overstijgt en in Nederland zijn gelijke niet kent, is
in november 2019 aan het Zwolse publiek gepresenteerd inclusief naamgeving en huisstijl. De
reacties waren onverdeeld positief.
In 2019 heeft Allemaal Zwolle met een klein team van vaste medewerkers en tijdelijk ingehuurde
adviseurs gewerkt. De druk op dit team was behoorlijk groot: er moest gewerkt worden aan een
stevige en verrassende inhoudelijke programmering in de stad en tegelijkertijd moest een geheel
nieuw publieksconcept voor de Melkmarkt worden bedacht en vormgegeven. Daar kwam nog bij
dat de verwachtingen in de buitenwereld inzake de prestaties van Allemaal Zwolle hooggespannen
waren en er intern verder gebouwd moest worden aan de Organisatie en het teamgevoel. In die
context is het logisch dat 2019 veel interne en externe ervaringen heeft opgeleverd waar de
Organisatie uiteindelijk rijper en professioneler van is geworden. Dit biedt een vruchtbare
voedingsbodem voor mooie resultaten in 2020 en verdere jaren.
Vincent Robijn, directeur-bestuurder

Allemaal Zwolle

I Eikenstraat 20 1 8021 WX Zwolle
1 www.allemaalzwolle.nl i Rekeningnr.: NL23 RABO 0325 2649 88 1 BTW nr.: 8581.04.295B01 1

info@allemaalzwolle.nl

KVK nr.: 70015082

3

CE>untus
daar reken je op

VOOR DE'TT'OQELEIN DEN BEHORENDE E-J

CONTROLEVERKLARING D,D.
0:1 - 09 - 2020

1. Jaarverslag
1.1. Organisatie
1.1.1.

Personeel

Het team Allemaal Zwolle bestond in 2019 uit:
aparwek
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onbepaald
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Onbepaald

Coordinator!
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16
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16
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Directeur-bestuurder

n.v.t.
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16

onbepaald

Benoemd door RvT. niet op loonlijst.
betaald door HCO

Loondienst

Suppoost

CAO FSKS

28

Onbepaald

De inhuur van de zzp'ers liep af per 31 december 2019 en is niet verlengd omdat in 2020 een
compact team van vaste medewerkers wordt samengesteld. De inzet van de suppoosten is zeer
beperkt gebleven vanwege het feit dat Allemaal Zwolle in 2019 nog niet over een vaste museale
locatie beschikte.
1.1.2.

Huisvesting

Vanwege de brand in het Drostenhuis in oktober 2017 heeft Allemaal Zwolle in 2019 niet kunnen
beschikken over de museale panden aan de Melkmarkt, die in eigendom zijn van de gemeente
Zwolle. De restauratie en verbouw van de panden is in november door de gemeente gegund aan
Team 4 Architecten in combinatie met Hanzebouw. Allemaal Zwolle, HCO en Erfgoed Zwolle
hebben in gezamenlijkheid het voorlopige programma van eisen afgestemd en aangepast aan de
nieuwe inzichten die sinds de zomer waren ontstaan. In de laatste weken van 2019 werd duidelijk
dat de oplevering van de museale panden door de gemeente medio 2021 zal plaatsvinden.
Om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Allemaal Zwolle in de stad te vergroten in aanloop
naar de opening van de museale panden aan de Melkmarkt is per 17 juni 2019 het winkelpand
Sassenstraat 11 gehuurd, dat dient als open kantoor en concept store. Er zijn een aantal
voorzieningen aangebracht in de conceptstore, waaronder radiatoren voor verwarming en een
verstevigde vloer. Half september betrok het projectteam dat werkte aan het publieksconcept de
conceptstore als werkplek. Vanaf oktober was de winkel structureel een aantal dagen per week
voor publiek geopend en werd er geprogrammeerd in samenwerking met diverse partners.
Medio 2019 zijn de gesprekken met de afdeling Vastgoed van de gemeente Zwolle opgestart over
de vertaling van het publieksconcept naar een huurovereenkomst voor de museale panden aan de
Melkmarkt. Het nieuwe concept voorziet in meer vierkante meters die door Allemaal Zwolle
gehuurd worden dan het oorspronkelijke Ondernemersplan uit 2017. Daarnaast wil de gemeente
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Zwolle de investeringen in de nieuwbouwvleugel die noodzakelijk zijn om van het erfgoedcentrum
een succes te maken verdisconteren in de huurprijs. Dat betekent concreet dat het voorstel voor de
huurprijs door de gemeente significant hoger is dan de eerder begrootte €75.000. Dit kan grote
gevolgen hebben voor het programmabudget van Allemaal Zwolle. Nadere gesprekken hierover
volgen in 2020.

1.2. Resultaten
1.2.1. Ontwikkeling Publieksconcept
Vanaf het voorjaar van 2019 is met veel enthousiasme door het team gewerkt aan het ontwikkelen
en verfijnen van het vernieuwende publieksconcept ANNO. Op 23 juli is het publieksconcept
gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. Het concept ANNO is een nadere uitwerking van het
Ondernemersplan Allemaal Zwolle en is bedoeld om het erfgoedcentrum aan de Melkmarkt
nadrukkelijk een eigen identiteit te geven en een onderscheidende plek in het culturele veld binnen
Zwolle. Op 30 juli is het concept gepresenteerd aan de wethouder cultuur en de beleidsambtenaar
cultuur van de gemeente Zwolle. De wethouder heeft het concept met veel enthousiasme
ontvangen. Vervolgens is het publieksconcept in de zomer informeel gepresenteerd aan
deskundigen, 'influencers', collega's, 'stakeholders' en beoogd partners binnen en buiten het
culturele domein in Zwolle. De reacties van deze gesprekspartners op de uitgangspunten en
uitwerking van het publieksconcept waren zeer positief. Men had veel waardering voor de ambities
die getoond worden en de vernieuwende aanpak. Museum de Fundatie heeft zich als enige kritisch
over het concept uitgelaten omdat een concrete museale uitwerking en programmering gemist
werd. Deze zaken worden meegenomen in de verdere uitwerking van het concept ANNO.
Nadat in de eerste helft van het jaar hard gewerkt is aan de inhoud van het strategisch
publieksconcept en nadrukkelijk geïnvesteerd is in het creëren van draagvlak bij relevante
stakeholders, kon deze ontwikkeling begin november verzilverd worden met een positief besluit
van de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling 2020. Er werd besloten tot het vrijmaken
van extra middelen voor de integratie van de zogenoemde erfgoedhotspot van de gemeentelijke
afdeling Erfgoed binnen ANNO. Dit was een bijzondere mijlpaal omdat de wens van de
gemeentelijke afdeling voor het realiseren van een dergelijke hotspot al dateert uit 2017. Dankzij
een succesvolle lobby voor de toevoeging van de erfgoedhotspot aan het concept ANNO bleek ruim
twee jaar later positieve besluitvorming wel mogelijk.
Dankzij de toevoeging van de erfgoedhotspot heeft het project ANNO een extra financiële impuls
van de gemeente gekregen van €140.000 structureel (budget blijft binnen de gemeentelijke
afdeling Erfgoed) en €250.000 incidenteel (budget gaat naar Allemaal Zwolle als uitbreiding van het
incidentele Herinrichtingsbudget). In november kwam ook het bericht dat het Mondriaanfonds de
aanvraag van Allemaal Zwolle voor deelfinanciering van de erfgoedhotspot ten volle honoreert met
een bedrag van €120.000. Ook dit bedrag wordt toegevoegd aan het Herinrichtingsbudget van
Allemaal Zwolle. Deze incidentele toevoegingen aan het budget worden in 2020 eeeffectueerd en
ziin derhalve nog niet terug te zien in de financiële raorortage van de Jaarrekening 2019.

Allemaal Zwolle
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Verder kwam er goed nieuws over de honorering van een gezamenlijk educatieproject met 't
Oversticht en Stadkamer door het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Doordat Historisch Centrum Overijssel ook in het project ANNO zal participeren en budget inlegt,
zal het herinrichtingsbudget verhoogd worden tot minimaal 1,2 miljoen euro. Daarmee kan ANNO
een stevige invulling krijgen en er is nog zicht op meer eenmalig budget omdat nog diverse fondsen
en sponsoren benaderd worden in 2020. Verder heeft gemeente Zwolle op initiatief en suggestie
van HCO besloten om het structurele budget voor publiekspresentatie á£60.000 te korten op de
lumpsum bijdrage en toe te voegen aan de exploitatiesubsidie van Allemaal Zwolle. Dit betekent
dat Allemaal Zwolle per 2020 een verhoging van €60.000 van de exploitatiesubsidie kan
verwachten.
In de laatste maanden van 2019 zijn verdere stappen gezet gericht op het aanscherpen van de
identiteit van ANNO en om van kernwaarden naar merkwaarden te komen; dit onder begeleiding
van het professionele strategiebureau Weyond. Dit vormt de basis voor het Bedrijfsplan en
Business Model Canvas. De nieuwe naam is getoetst bij diverse partijen en is zeer positief
ontvangen. De domeinnaam www.anno.nl is overgekocht van de voormalige landelijke
erfgoedorganisatie ANNO. Op 31 oktober is de nieuwe naam en de vormgeving (door ViesRood)
gepresenteerd aan de stad tijdens een persmoment. De naam is door de omgeving zeer positief
ontvangen. Wederom is hiermee een belangrijke mijlpaal behaald. Eind 2019 is een shortlist
gemaakt van een vijftal ontwerpbureaus die in 01 2020 benaderd worden voor een pitch voor de
uitwerking van het publieksconcept in concrete ontwerpen. Eind 2019 is ook een
samenwerkingsproject met Reinwardt Academie in Amsterdam gestart waarbij studenten een
aantal concrete projecten voor ANNO ontwerpen.
1.2.2. Publieksmanifestaties
In 2019 heeft Allemaal Zwolle de volgende publieksmanifestaties georganiseerd:
Expositie Uw bestelling heeft vertraging. Joan Derk van der Capellen tot den Pol 1741-1784,
24 december 2018 6 januari 2019
-

Tijdens de Kerstvakantie organiseerde Allemaal Zwolle in Academiehuis de Grote Kerk de expositie
Uw bestelling heeft vertraging. De expositie, die gratis te bezoeken was, is het resultaat van een
samenwerking tussen Stichting Allemaal Zwolle/HCO en Academiehuis de Grote Kerk en vertelde
op innovatieve en prikkelende wijze het verhaal van de strijd van de Zwolse patriot Joan Derk van
der Capellen tot den Pol voor bestuurlijke vernieuwing in het Nederland van de achttiende eeuw.
Ook werd aandacht besteed aan het grafmonument voor Joan Derk dat in Italië besteld werd om in
de Grote Kerk te plaatsen en dat sinds die tijd in Rome staat. De expositie werd ontwikkeld door
Theatergroep De Jonge Honden.
Resultaat: 11.000 bezoekers.
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Lezingenavond Assendorp, niet zomaar een Zwolse wijk, 8 februari 2019

In de verhalenreeks Verhalen overZwolle heeft auteur Herman Aarts op uitnodiging van Allemaal
Zwolle bij Waanders in de Broeren een lezing gehouden over Assendorp.
Resultaat: 150 bezoekers.
Expositie Voxpop, Alle stemmen gelden, 18 februari 2019 16 maart 2019
-

'Vrouwenkiesrecht strekt tot voordeel van allen!'Onder die leus streden vrouwen begin twintigste
eeuw voor het recht om te stemmen. In 2019 was het 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht
werd ingevoerd. Kiesrecht voor mannen én vrouwen.
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft Allemaal Zwolle samen met de Stichting
lisselacademie en het Historisch Centrum Overijssel een expositie gemaakt over democratie en 100
jaar vrouwenkiesrecht. De invoering van het algemeen kiesrecht in 1919 ging niet zonder slag of
stoot. Zwolle werd het decor voor vele discussies, debatten en demonstraties. De expositie
'Voxpop. Alle stemmen gelden' vertelt over de Zwolse afdeling 'Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht', de geschiedenis van de Provinciale Statenverkiezingen en de eerste vrouwen in
de Overijsselse en gemeentelijke politiek. De expositie was gratis te bezichtigen in de Stadkamer.
Op verzoek van de Provincie Overijssel heeft de expositie aansluitend op station Zwolle gestaan.
Vanaf 19 maart tot 1 mei was de tentoonstelling nog te bezichtigen in het provinciehuis Overijssel
en aanvullend twee weken in Landstede MBO.
Resultaat: 800 bezoekers.
Experience Zwolle van boven. De groei van de stad, vanaf 8 mei 2019 doorlopend
Allemaal Zwolle heeft in de iconische Peperbus, waarvan de gemeente Zwolle eigenaar is, op de
eerste zolderverdieping een duurzame installatie gebouwd. Deze bestaat uit een projectiedoek van
150 cm hoog en een diameter van 7 meter waarop met behulp van projectoren een videoanimatie
te zien is van 180 graden. Een print met daarop een uitsnede van de kaart van Zwolle van Blaeu uit
1649 sluit daarop aan. Op deze installatie zal Allemaal Zwolle de komende vijf jaar elk halfjaar een
wisselende presentatie programmeren. Het concept van 'Zwolle van Boven' is bedacht door
vierdejaars studenten van Cibap en Studio Opus heeft vervolgens het verhaal tot leven laten komen
in een animatie. De animatie is gemaakt in opdracht en met financiële ondersteuning van
gemeente Zwolle. Zwolle van Boven is inmiddels een vast onderdeel van het bezoek van toeristen
aan de Peperbus. In juni is een Engelstalige versie van de animatie toegevoegd, zodat deze ook voor
buitenlandse bezoekers te volgen is. De presentatie wordt door bezoekers van de Peperbus erg
gewaardeerd. De animatie wordt tijdens het nieuwe seizoen van de Peperbus in 2020 vervangen
door een nieuwe presentatie. De voor de projectie in de Peperbus ontwikkelde animaties en films
worden na afloop duurzaam gepresenteerd op het YouTube-kanaal van Allemaal Zwolle en op
MijnStadMijnDorp van Historisch Centrum Overijssel.
Resultaat: 11.000 bezoekers.
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Expositie en theatervoorstelling 200 jaar Willemsvaart. Zwolle naar zee, 20 augustus t/m 5
oktober 2019
In 2019 was het precies twee eeuwen geleden dat de Willemsvaart in Zwolle werd geopend. Een
mijlpaal waarvan Allemaal Zwolle vond dat niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Met een
prikkelende en een meeslepende expositie in het atelier RAW Space van de Zwolse kunstenaar
Roland Westerhuis werd deze mijlpaal gevierd. De expositie was vormgegeven als een experience,
met grote digitale projecties, muziek en voice-over. De ontwikkeling van de expositie lag in handen
van TriMotion Service Designers uit Hengelo. Aansluitend aan de opening van de expositie ging ook
de theatervoorstelling Verzand van theatergroep De Jonge Honden en Theater Gajes in première.
Deze openluchtvoorstelling vertelde het verhaal van de 'vergeten' koning Lodewijk Napoleon en
zijn missie om van Nederland een modern land te maken, onder meer door realisatie van de
Willemsvaart. Allemaal Zwolle heeft een financiële bijdrage geleverd om deze voorstelling mogelijk
te maken. Hierin werd nauw samengewerkt met projectontwikkelaar VAN Wonen, de eigenaar van
het terrein waarop het atelier van Westerhuis gelegen is en waarop de voorstelling werd
georganiseerd. De voorstelling draaide vijf keer van 20 24 augustus en was alle avonden
uitverkocht. In september werden er voor diverse gezelschappen, waaronder de Stichting Zwolse
Kunstvrienden en scholen, speciale ontvangsten georganiseerd. Zowel de voorstelling als de
expositie zijn zeer goed ontvangen door bezoekers en de samenwerking met Roland Westerhuis
leverde contacten met een heel nieuw netwerk op. Ook is er veel media-aandacht geweest.
Waardering was er ook vanuit bestuur en politiek.
-

Resultaat: 3084 bezoekers (beoogd waren 4000).
Stadsfestival, 6 t/m 8 september 2019
Samen met de Zwolse Theaters, Hedon, Museum de Fundatie, Stadskamer, Academiehuis en de
Zwolse onderwijsinstellingen was Allemaal Zwolle een van de 'founders' van het Stadsfestival
nieuwe stijl. Een multidisciplinair festival met ruimte voor theater, muziek, beeldende kunst, eten
en drinken en verhalen van toen en nu. Ter gelegenheid van het Stadsfestival speelde Firma
Weijland in de concept store Sassenstraat 11 de voorstelling De Machinist.
Resultaat: 450 bezoekers.
Discussieavond Van Korset tot Papadag, 1 oktober 2019
In het kader van 100 jaar Vrouwenkiesrecht organiseerde Allemaal Zwolle in samenwerking met
Zwolse Theaters op 1 oktober een discussieavond in Theater Odeon onder de titel Van Korset tot
Papadag. Politiek historica Eveline van Rijswijk maakte speciaal voor Zwolle een korte versie van
haar audiovisuele onewomanshow De Première. Yuna en Fieke van Theater De Makkers doken 24
uur in het archief van het Historisch Centrum Overijssel, om zich te verdiepen in de geschiedenis en
verhalen uit onze regio. Met het stof nog in hun haren gaven De Makkers een theatrale
performance over hun bevindingen van die 24 uur in het archief. Club Cele ging in gesprek met
belangrijke vrouwen uit de landelijke en lokale politiek. Bianca Pander van campagnebureau BKB en
Devika Partiman van Stichting Stem op een Vrouw zaten in het panel.
Resultaat: 45 bezoekers.
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Programmering concept store Sassenstraat 11, 1 november t/m 31 december 2019
Vanaf 1 november fungeerde het winkelpand Sassenstraat 11 als het kloppende hart van Allemaal
Zwolle. Hier werd een concept store ingericht die fungeerde als een openbare werkplek voor ANNO
en ruimte bood aan verrassende programmering met partners.
Resultaat: 2500 bezoekers.

Allemaal Zwolle
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Jaarrekening 2019

2.1 Balans per 31 december 2019 (na voorgestelde bestemming resultaat)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

1,137

1.136

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2018

€
Vaste activa

Eigen vermogen

kantoor/autapparatuur

algemene reserve
bestemmingsfonds

192.300

60.000

0

56.025

192.300

116.025

67.431

18.328

Vlottende passiva
Vlottende activa

Crediteuren

Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
te vorderen BTW

0

0

26.676

2.379

132.300

Nog te ontvangen bedragen

13.176

596

172.152

2.975

Liquide middelen

I

Eikenstraat 20

0

te betalen netto loon

248

Af te dragen loonheffing

6.372

Reservering vak. geld/dagen

3.826

3.007

843.883

926.887

Subsidieverplichtingen herinrichting

7.990

Subsidieverplichtingen overig

35.393

0

Overig te betalen posten

13.705

31.690

4.217

24.637

af te dragen resultaat gem Zwolle

Rekening courant

Allemaal Zwolle

BTW

993.838

1.124.701

993.838

1.124.701

974.827

1.012.787

1.167.127

1.128.812

1.167.127

1.128.812

1 8021 WX Zwolle
1 Rekeningnr.: NL23 RABO 0325 2649 88 1 BTW nr.: 8581.04.295B01 1 KVK nr.: 70015082
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2.2 Staat van baten en lasten
Rekening

Rekening

begroting

2019

2018

2019

582.000

525.000

612.000

BATEN
Gemeente Zwolle
Sponsoring

0

25.000

Entreegelden

0

20.400

BTW bate 2017-2018

43.369

overig

5.205

totaal baten

0

630.574

525.000

657.400

112.578

148.310

204.000

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten

66.172

0

93.840

Organisatiekosten

23.074

58.449

26.640

Vacatiekosten RvT

6.000

Afschrijvingskosten

557

Financiele baten en lasten

6.000
236

71.400

0

3.060

Publieksuitingen

236.269

170.290

252.460

totaal lasten

444.650

377.285

657.400

Exploitatiesaldo

185.924

147.715

0

Herinrichtingsbudget
Opstartkosten

0

120.190

inrichtingskosten Drostenhuis

188.436

810.000

totaal he rinrichtings budget

188.436

930.190

totaal resultaat

-2.512

147.715

-930.190

Resultaatsbestemming
terug betalen gemeente Zwolle

4.217

31.690
56.025

mutatie bestemmingsfonds

-56.025

subsidieverplichtingen

-83.004

mutatie egalisatiereserve

132.300

60.000

-2.512

147.715

930.190

0

0

0

totaal onttrekking/toevoeging
TOTAAL

Allemaal Zwolle

I Eikenstraat 20 1 8021 WX Zwolle
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2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene toelichting grondslagen
Stichting Allemaal Zwolle is gevestigd te Zwolle en als stichting ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 70015082. Stichting Allemaal Zwolle is in het kader
van de jaarverslaggeving te typeren als een kleine Organisatie zonder winststreven (OZW). Bij de
opstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties
zonder winststreven toegepast. Het betreft dan richtlijn RJK Cl van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld volgens de principes van het baten en lastenstelsel. De waardering van
activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten,
tenzij anders vermeld. Informatie over het bestuur, de doelstellingen, plannen, activiteiten en
(bijzondere) gebeurtenissen aangaande stichting Allemaal Zwolle zijn opgenomen in het
jaarverslag.
De grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat zijn gebaseerd op het uitgangspunt
van historische kostprijs. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben.
Grondslagen voor waardering
Vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies en investeringen
worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.
Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van betalingskortingen,
kredietbeperkingstoeslag en de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen. Vorderingen die zijn opgenomen onder de vlottende activa hebben een resterende
looptijd van ten hoogste één jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en eventuele deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Organisatie.

Allemaal Zwolle
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Eigen vermogen
Overige reserve
De overige reserve (egalisatie reserve in de alg. subsidie voorwaarden gemeente Zwolle) wordt
gevormd door toevoeging of onttrekking van het jaarlijkse resultaat en dient om risico's in
algemene zin op te vangen.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves betreffen het deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is
afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de
doelstelling van de Organisatie zou zijn toegestaan. Een bestemmingsreserve wordt gevormd ten
laste van de continuïteitsreserve op grond van een bestuursbesluit daartoe.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen het deel van het eigen vermogen dat door derden is afgezonderd
omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van
de Organisatie zou zijn toegestaan.
Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd ten reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd ten geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
+
Subsidieverplichtingen
Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van een gift in het kader van het bereiken
van de doelstellingen van onze Organisatie worden op de balans als schuld en in de Staat van baten
en lasten als last verantwoord, ook als de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar.
Indien subsidieverplichtingen vervallen dan worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in de
Staat van baten en lasten zichtbaar in mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de Staat van baten en lasten van het jaar gebracht
waarin de kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen.
Prestatiesubsidies voor projecten en programma's worden ten gunste van de Staat van baten en
lasten van het jaar gebracht waarin de prestaties zijn gerealiseerd.
Allemaal Zwolle
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Personeelskosten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst- en verliesrekening. Stichting Allemaal Zwolle heeft alle pensioenregelingen
verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt
als last verantwoord.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en betaalt Stichting Allemaal Zwolle verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies
aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 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.

Resultaatbestemming
De resultaatbestemming betreft de toewijzing van het eindsaldo van de Staat van baten en lasten
(het 'Resultaat') aan het eigen vermogen. De toewijzing kan betrekking hebben op bijzondere,
aangewezen bestemmingen binnen het eigen vermogen. Na toewijzing aan eventuele bijzondere
bestemmingen in bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen volgt de toewijzing aan de
continuïteitsreserve. De resultaatbestemming is gepresenteerd onder de Staat van baten en lasten.
Baten met een bijzondere, aangewezen bestemming worden volledig verwerkt als baten in de Staat
van baten en lasten. Aangewezen baten die in het verslagjaar nog niet volledig zijn besteed worden
via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves dan wel
bestemmingsfondsen, afhankelijk van de aard van de aangewezen baten.
Kosten in verband met bijzondere, aangewezen bestemmingen worden volledig verwerkt als lasten
in de Staat van baten en lasten. Aangewezen lasten worden via de resultaatbestemming onttrokken
aan de bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen, afhankelijk van de aard van de
aangewezen lasten.

Allemaal Zwolle I Eikenstraat 20 1 8021 WX Zwolle
info@allemaalzwolle.nl 1 www.allemaalzwolle.nl 1 Rekeningnr.: NL23 RABO 0325 2649 88 1 BTW or.: 8581.04.295B01 1 KVK nr.: 70015082
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2.4 Toelichting Balans
ACTIVA

31-12-2019
€

31-12-2018

PASSIVA

31-12-2019

€

t:

Vaste activa

31-12-2018
€

Eigen vermogen

kantoor/aut apparatuur

1.137

1.136

algemene reserve
bestemmingsfonds

192.300

60.000

0

56.025

192.300

116.025

67.431

18.328

6.372

7.990

Vlottende activa
Debiteuren

0

0

Vooruitbetaalde bedragen

Vlottende passiva
Crediteuren

pensioen premie personeel

1.944

1.572

huurSassenstraat

23.333

0

verzekeringen

667

807

divers

732

0

Subsidieverplichtingen herinrichting

132.300

0

Subsidieverplichtingen overig

35,393

0

Overig te betalen posten

13.705

24.637

te vorderen BTW

Nog te ontvangen bedragen

te betalen netto loon
Af te dragen loonheffing
Reservering vak, geld/dagen

af te dragen resultaat gem Zwolle

gemeente Zwolle 75 jr bevr.

4.000

HCO - 200 Jr willemsvaart

5.010

0

waarborg Sassenstraat

4.166

0

172.152

2.975

Bijdrage opening Grote Kerk

0

248
3.826

3.007

843.883

926.887

4,217

31.690

974.827

1.012.787

1.167.127

1.128.812

596

Liquide middelen
Rabobank Rekening courant

993.838

1.124.701

993.838

1,124.701

1.167.127

1.128.812

Vaste activa
De geactiveerde automatiserings- en kantoorapparatuur betreffen benodigdheden voor de
toekomstige werkplekken in het pand aan de Melkmarkt. Deze zijn aangeschaft in de
veronderstelling dat enkele medewerkers in 2018 zitting zouden nemen in het pand. De apparatuur
wordt momenteel gebruikt op de locatie Sassenstraat.
±

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de gevormde overige reserve en het bestemmingsfonds
publieksuitingen. De overige reserve wordt gevormd uit het positieve exploitatieresultaat en
bedraagt conform artikel 1:26 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle maximaal 10% van de
structurele subsidiegelden die in het betreffende boekjaar zijn ontvangen. Hierna volgt het
verloopoverzicht van het eigen vermogen gedurende het verslagjaar.
Het resultaat door de BTW vordering wordt toegevoegd aan de overige reserve /egalisatiereserve.
Het 'reguliere' resultaat wordt terugbetaald aan de gemeente Zwolle in verband met het bereiken
van de maximale -reguliere- hoogte van de egalisatiereserve.

Allemaal Zwolle 1 Eikenstraat 20
info@allemaalzwolle.nl

1 8021 WX Zwolle

1 www.allemaalzwolle.nl 1

Rekeningnr.: NL23 RABO 0325 2649 88

1 BTW nr.: 8581.04.295601 1 KVK nr.: 70015082

15

CE>untus
daar reken je op

vODE. UENT'Tl:T:OLEiNDEN BEHORENDE E.
CONTROLEVERKLARING DD,
Ci
Eigen Vermogen

Stand

toevoeging

onttrekking

31-12-2018
Overige reserve

60.000

Bestemmingsfonds

56.025

totaal

09

-

-

2020

Stand
31-12-2019

132.300

116.025

132.300

0

192.300

-56.025

0

-56.025

192.300

Bestemmingsfonds publieksuitingen
In 2018 zijn twee projecten gestart welke in 2019 worden afgerond, te weten 'Peperbus/Zwolle'
van Boven' en 'Informatiezuilen'. Beide projecten zijn 'als project' in 2019 afgerond. De
'Peperbus/Zwolle' loopt door als meerjarige exposure. De kosten die met het jaarlijks updaten
gemaakt worden, komen ten laste van de reguliere exploitatie.
Bestemmingsfonds

Peperbus

Publieksuitingen

Zwolle van Boven

Oorspronkelijke begroting

Informatiezuilen

90.000

Kosten 2018 -/Nog te verwachten kosten 2019

totaal
25.000

7.060

6.915

82.940

18.085

Subsidie-!-

45.000

0

Bestemmingsfonds 2019

37.940

18.085

vrijval tgv exploitatie 2019

37.940

18.085

56.025

0

0

0

stand ultimo 2ül9

Subsidieverplichtingen
Voor de herinrichting van het Drostenhuis is een subsidie ontvangen ter grootte van € 950.000. Ten
gevolge van de brand eind 2017 is de verbouwing en inrichting uitgesteld. Door deze vertraging
vindt het ontwikkelen en realiseren van het museale concept over meerdere jaren plaats.
In 2018 is € 23.113 besteed, in 2019 € 83.004. Het saldo, aangevuld met geworven/te werven
fondsen is beschikbaar voor het realisatietraject. De opening is voorzien tweede halfjaar 2021.

Subsidie verplichting

Gemeente Zwolle herinrichting
gemeente Zwolle 75 Jr bevrijding
totaal

F

Rekening

Rekening

2019

2018

2019

926.887

950.000

926.887

40.000
966887 F

0
950.000

begroting

F

0
926.887

realisatie
Gemeente Zwolle herinrichting
gemeente Zwolle 75 jr bevrijding
totaal
Gemeente Zwolle herinrichting
gemeente Zwolle 75 jr bevrijding

totaal subsidieverplichting

Allemaal Zwolle I Eikenstraat 20 1 8021 WX Zwolle

info@allemaalzwolle.nl

83.004

23.113

4.606

0

87.610

23.113

926.887

843.883

926.887

0

35.394

0

0

879.277

926.887

0

926.887
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Met betrekking tot het bij de stichting in gebruik zijnde pand, Sassenstraat 11 en Oude Vismarkt 14
te Zwolle, is een huurovereenkomst van bedrijfsruimte aangegaan met Wiertz Holding B.V. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van 1 jaar eindigend per 31 december 2020. De
huurverplichting bedraagt circa €50.000 per jaar.
-

Allemaal Zwolle
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2.5 Toelichting Staat van baten en lasten
2.5.1 Baten
Subsidie
Vanuit de gemeente Zwolle is € 582.000 subsidie ontvangen: € 537.000 reguliere/ structurele
exploitatie subsidie en € 45.000 incidentele subsidie in het kader van het project Peperbus.
BTW
In 2020 is gekozen om Allemaal Zwolle als museale Organisatie in te richten, en daarmee te
bereiken dat alle betaalde BTW kan worden verrekend. De kosten voor 2019 zijn ex BTW
verantwoord. Voor 2017 en 2018 wordt de BTW ook teruggevorderd. Het BTW voordeel van 2017
en 2018 wordt verantwoord als buitengewone bate in 2019, het BTW voordeel over 2019 is
verrekend in de kosten.

2017
2018
2019
Totaal

BTW terug te vorderen
€ 6.452
€ 36.917
€ 88.931
€ 132.300

De stand van zaken (aug 2020) is dat er een voorstel (in nauwe afstemming met de adviseurs van
Fiscaliade) aan de belastingdienst ligt hoe om te gaan met de BTW heffing. Het voorstel is in lijn
met hoe gewoonlijk in de museale wereld hiermee wordt omgegaan, weliswaar toegespitst op de
wat bijzondere positie van Allemaal Zwolle (tentoonstellingen in het Drostenhuis en deels op
locatie, ook bijzondere museale projecten elders in de stad). Na het voorstel aan de belastingdienst
zal met hen in een gesprek de situatie worden toegelicht. De verwachting is dat de belastingdienst
hiermee de gekozen strategie zal goedkeuren. Er is daarover evenwel geen zekerheid. Het risico is
evenwel gering: de bate wordt in afstemming met de gemeente Zwolle, toegevoegd aan het eigen
vermogen.

Overige baten
De kosten die gemaakt zijn in het kader van 75 jaar bevrijding onttrokken aan de post
subsidieverplichtingen (€4.605).

Allemaal Zwolle I Eikenstraat 20 18021 WX Zwolle
info@allemaalzwolle.nl 1 www.allemaalzwolle.nl 1 Rekeningnr.: NL23 RABO 0325 2649 88
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2.5.2 Lasten
Rekening

Rekening

begroting

2019

2018

2019

bruto lonen

84.312

113.511

155.185

premies sociale verzekeringen

14.621

18.498

17.425

8.364

9.587

23.840

vrijwilligersvergoeding

405

0

0

reis- en onkostenvergoeding

144

556

750

17

1.250

1.500

verzekering personeel

3.385

3.156

3.500

administratief beheer

1.280

1.704

1.800

50

48

0

112.578

148.310

204.000

Personeelskosten

pensioenpremies

scholing personeel

overige personeelskosten
totaal personeelskosten

Personeelskosten
De lonen en sociale lasten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat personeel is
ingehuurd als zzp'er, welke onder de organisatiekosten worden verantwoord. Dit verklaart
eveneens de lagere premies sociale verzekeringen en pensioenpremies. Het aantal fte in 2019
bedraagt 4,4 fte (ten opzichte van 2018 5,1 fte).
Rekening

Rekening

begroting

2019

2018

2019

1.098

4.356

1.000

0

3.500

Organisatiekosten
management development!
vergaderkosten RvT
Vacatievergoeding RvT
inhuur extern personeel
drukwerk
verzekeringen

0

28.740

3.400

15

1.010

1.240

721

1.144

1.000
500

telefoonkosten

0

0

Porti- en vrachtkosten

0

0

500

230

181

300

12.950

10.285

15.000

bankkosten
accountantskosten
accountantskosten (onderst. ma n.con.)
automatiseringskosten
respresentatiekosten
sociaal beleid
PR en communicatie
Website
verschillen
totaal organisatiekosten

10.893
151

0

1.000

0

809

900

48

53

800

7.581

119

2.500
1.000

630

859

-350

0

23.074

58.449

32.640

NB. Inhuur extern pesoneel is onder herinrichting verantwoord. Vacatiekosten RvT zijn in 2019 apart vera ntwoord.
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Publieksuitingen

Ter Borch

Rekening

Rekening

Begroting

2019

2018

2019

22

Dolf Henneke
Erfgoedplatform Zwolle
Peperbus

0

20.661

0

499

600

94.626

10.000

Joan Derk van der Ca pellen

1.480

Expo VoxPop

4.412

50.000

200 Jr Willemsvaart

82.456

70.000

Stadsfestival

26.093

30.000

Publieksuitingen Sassenstraat

6.692

75 jr vrijheid

4.606

nog te starten projecten
241.547

170.290

252.460

NB. Het verschil met het bedrag in de Staat van Baten en lasten (€236.269) is de onttrekking van
€4.606 aan de balans post subsidieverplichtingen. Deze onttrekking is gepresenteerd als 'overige
bate'.
Aangezien in 2018 geheel andere projecten zijn gerealiseerd, is alleen ter informatie het totaal aan
uitgaven voor projecten opgenomen.
Inhuur extern personeel
Ten tijde van de begroting is uitgegaan van personeel in dienst van de stichting. Door middel van
inzet van zzp'ers is het museale concept uitgewerkt en is in de dagelijkse aansturing voorzien. Deze
kosten zijn verantwoord onder het herinrichtingsbudget
PR en communicatie
De kosten zijn hoger omdat de domeinnaam www.anno.nl is overgekocht.
Rekening

Rekening

begroting

2019

2018

2019

huren en servicekosten

27.147

0

77.840

onderhoud gebouw- installaties

Huisvestingskosten

11.500

0

0

electra/gas/water

671

0

7.000

schoonmaak/beveiliging

906

0

9.000

25.947

0

0

66.171

0

93.840

overige huisvestingskosten

Huren en overige kosten
In juni 2019 is het pand aan de Sassenstraat gehuurd als tijdelijke locatie. Hierin is installatiewerk
verricht (CV en alarm) en het pand is geschilderd.
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Herinrichtingsbudget
Gedurende het jaar is alle interim-inzet verantwoord op het herinrichtingsbudget. In de praktijk
liepen concept ontwikkeling en dagelijkse aansturing door elkaar: immers, door te werken met
diverse projecten in de stad werd tegelijkertijd geëxperimenteerd met het beoogde museale
concept. Op basis van bijdrage aan het managen van de dagelijkse praktijk en bijdrage aan het
museale concept is bij het opmaken van de jaarrekening een verdeling gemaakt van de kosten: van
de €188.436 is € 83.004 ten laste van het ontwikkelen van het museale concept, en € 105.432 ten
laste van de jaarlijkse exploitatie gebracht. Over de verdeling van de kosten heeft afstemming
plaatsgevonden met de gemeente Zwolle.
-
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2.6

WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de stichting Allemaal
Zwolle van toepassing zijnde regelgeving.
De leden van de Raad van Toezicht hebben per persoon in 2019 een vergoeding ontvangen van
€1.500.
De directeur is in loondienst van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en ontvangt geen
beloning ten laste van de stichting Allemaal Zwolle; de bezoldiging van de directeur is verantwoord
in de jaarrekening van het HCO.
Bezoldiging topfunctionarissen:
Naam Topfunctionaris

functie

Dhr. H.C. de Carpentier Wolf

Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. J. de Jong

Lid Raad van Toezicht

Dhr. E. Smeele

Lid Raad van Toezicht

Mw. M. Pruim

Lid Raad van Toezicht

Allemaal Zwolle

I Eikenstraat 20 1 8021 WX Zwolle
1 wwwallemaalzwolle.nl 1 Rekeningnr.: NL23 RABO 0325 2649 88 1 BTW nr.: 8581.04.295B01 1

info@allemaalzwolle.nl

KVK nr.: 70015082

22

Countus

daar reken ie op
vOC'E, ;NT'ThiATDOELEINDEN BEHORENDE J
CONTROLEVERKLARING D.D.
01

2.7

-

0

-

Vaststelling

Vaststelling inclusief resultaatbestemming in de vergadering van 31 augustus 2020.

V. Robijn
Directeur-bestuurder
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2.8 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Countus accountants + adviseurs
Accountancy

Dokter Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
Postbus 10055
8000 GB Zwolle

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Allemaal Zwolle

Telefoon

038-4552600

Website

www.countus.nl

E-mail

nfo@countus.nl

Bankrek.

NL33RAB00377397555

K.v.K.nr.

05059718

Beconnr.

196903

BTW nr.

NL806030483B01

Verklaring over de in het Jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Vestigingen

•

Almere

Ons oordeel

•

Assen

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Allemaal Zwolle te Zwolle gecontroleerd.

•

Doetinchem

• Dronten

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

•

Emmeloord

•

Emmen

per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de

•

Enschede

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Cl "Kleine organisaties zonder winststreven"

•

Groenlo

•

Hardenberg

•

3oure

•

Leeuwarden

•

Markelo

•

Mill

•

Odijk

•

Ommen

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Allemaal Zwolle

alsmede de bepalingen van en krachtens WNT.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2019;

2.

de winst-en-verliesrekening over 2019; en

3.

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

•

Oldenzaal

•

Raalte

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de

•

Staphorst

Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering
bezoldiging

De basis voor ons oordeel

•

Steenwijk

•

Vriezenveen

verantwoordelijkheden

•

Wageningen

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

•

Zeewolde

• Zeist

topfunctionarissen
op

en

grond

semipublieke

sector

hiervan

beschreven

zijn

(WNT)
in

2019 vallen.
de

sectie

Onze
'Onze

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Allemaal Zwolle 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.

Benadrukking van een onzekerheid over de vordering omzetbelasting
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'BTW' in de toelichting van de jaarrekening
2019 op pagina 18, waarin staat beschreven dat er geen volledige zekerheid is dat de
Belastingdienst de suppleties omzetbelasting over de boekjaren 2017 tot en met 2019 en
de gekozen strategie zal goedkeuren.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
de managementsamenvatting;
het jaarverslag
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
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 Titel 9 Boek 2 BW 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 en de overige
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 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 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Cl "Kleine
organisaties zonder winststreven" alsmede de bepalingen van en krachtens de 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

jaarrekening opmaken op

bestuur de

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 onderneming 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.
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 controleinformatie 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 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 controleinformatie 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; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
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.
Zwolle, 1 september 2020
Countus Accountants + Adviseurs B.V.
W.g.

drs. B.E.J. Seemann RA

