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Aan het directie en Raad van Toezicht van                                                                                                                                                  
Stichting Exploitatie Grote Kerk                                     
Oudestraat 26  

4351 AV  VEERE 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 15 tot en met bladzijde 30 opgenomen de jaarrekening 2021 
van Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere te Veere beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.  

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, in overeenstemming met de in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, waaronder de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisatie zonder Winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen 
en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen 
van materieel belang bevat. 
 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate 
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.  
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Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
de jaarrekeninggeen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 
overeenstemming de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, 
waaronder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisatie zonder Winststreven.  

Middelburg,  2 mei 2022 
 

Rijkse Accountants & Adviseurs  

 

 

M. Baas MSc RA  
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REALISATIE   Realisatie  Begroting  Realisatie 

    31-12-2021  31-12-2021  31-12-2020 

   €  €  € 
BATEN        
        
Netto omzet   139.241  305.000  96.256 
Sponsorbijdragen   24.954  20.000  1.690 
Subsidiebaten   373.428  310.000  178.550 

   537.623  635.000  276.496 
Som der baten        
        
LASTEN        
        
Besteed aan doelstellingen        
Doelstelling cultuurpodium   152.521  190.000  72.265 
Doelstelling ontwikkeling Grote Kerk Veere   0  0  3.200 

   152.521  190.000  75.465 
        

Inkoopwaarde van de omzet   1.696  0  2.223 
        

Kosten van beheer en administratie        
Personeelslasten    171.874  200.000  120.006 
Afschrijvingen   0  50.000  0 
Huisvestingslasten   57.784  100.000  77.138 
Exploitatielasten   56.239  10.000  9.505 
Kantoorlasten   5.650  21.000  4.642 
Verkooplasten   22.273  28.500  25.042 
Algemene lasten    17.781  29.000  15.022 

   331.601  438.500  251.355 
        

Saldo voor financiële baten en lasten   51.805  6.500  -52.547 
        

Financiële baten en lasten    -399  0  -318 
        

Resultaat    51.406  6.500  -52.865 
        

Resultaatbestemming        
Bestemmingsreserves   51.406    29.000 
Overige reserves   0    -81.865 

   51.406    -52.865 
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FINANCIËLE POSITIE        
        
Uit de balans de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

      

        
     31-12-2021      31-12-2020 

 €  €  €  € 
Beschikbaar op lange termijn:        
Kapitaal 109.017    57.611   
Langlopende schulden 791.152    892.884   
   900.169    950.495 

        
Waarvan vastgelegd op lange termijn:        
Materiële vaste activa   820.229    891.700 

        
Werkkapitaal   79.940    58.795 

        
Dit bedrag is als volgt aangewend:        
        
Vlottende activa 163.132    37.604   
Liquide middelen 113.774    269.485   
   276.906    307.089 

        
Af: kortlopende schulden   196.966    248.294 

        
Werkkapitaal   79.940    58.795 
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BESTUURSVERSLAG 2021 
STICHTING EXPLOITATIE GROTE KERK VEERE 
 
Inleiding 
De Grote Kerk Veere is een plek die bruist, waar het verleden heel dichtbij komt en waar een hoogwaardige 
culturele programmering centraal staat. En dat past bij haar geschiedenis: de kerk was meerdere malen 
bijna gesloopt maar werd dankzij vooruitziende redders het allereerste Rijksmonument van Nederland. Begin 
19e eeuw was Veere een spookstadje geworden door het wegvallen van de handel en de verbinding met de 
zee. Kunstenaars, kunstliefhebbers, vrijdenkers en de allereerste toeristen hebben Veere uiteindelijk gered 
door er weer te gaan wonen, de monumenten te onderhouden en culturele activiteiten te organiseren.  
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere houdt dit erfgoed in ere. De solide muren van de kolossale kerk zijn 
ondanks alles blijven staan en hebben de stad Veere altijd voorzien van onderdak, een schuilplaats en 
schoon drinkwater. Elke ochtend stroomt de Grote Kerk weer vol met Zeeuws licht. Vanuit deze 
onverwoestbare, karakteristieke reuzenruimte kun je de hoogte in reiken met een hoogwaardig, eigenzinnig 
cultuurprogramma. Je hebt hier alle ruimte om te doen, te beleven en te dromen. 
 
Doelstelling Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere 
De stichting heeft als doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, het creëren 
van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument, het aantrekken van bezoekers binnen en 
buiten de regio en al het andere dat daarvoor bevorderlijk kan zijn.  
De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en 
festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen. In het bijzonder hebben we het dan over beeldende 
kunst, muziek, dans en film. 
De stichting heeft een cultureel oogmerk; het aanbieden van culturele activiteiten wordt boven een 
eventueel winstoogmerk gesteld.   
 
Raad van Toezicht 
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit één of meer natuurlijke 
personen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren 
en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. 
De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd en de leden treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te 
stellen rooster van aftreden. Toezichthouders zijn: Karla Peijs (voorzitter), Ruud Koole, Pieter van Oord, 
Christoph Buchwald, Dick Anbeek en Hanneke de Vroe. Directeur/bestuurder is Gert-Jan de Koster. 
 
Visie en missie 
Door in te zetten op de ontwikkeling van de Grote Kerk Veere als Experience en Cultuurpodium leveren we 
een actieve en inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele- en toeristische klimaat van de 
gemeente Veere, Walcheren en de provincie Zeeland.  
We laten een breed publiek plezier beleven en willen hen inspireren met een hoogwaardig aanbod van 
(inter)nationale kunst en culturele activiteiten, in combinatie met bijzondere verhalen van het verleden, 
heden en een perspectief op de toekomst.  
 
Vanuit een stevige basis in en verbondenheid met Veere en Zeeland inspireert de Grote Kerk elke bezoeker 
en voorziet hen van verhalen en belevingen die vragen naar meer. De kerk is nooit afgemaakt en nodigt 
daardoor uit verhalen toe te voegen en verder te bouwen aan nieuwe geschiedenis. 
 
2021 
De erfgoed Experience is een interactieve en laagdrempelige beleving voor een breed scala aan bezoekers. 
Intrigerende installaties laten je op een ongedwongen en aansprekende manier kennis maken met de 
omvangrijke geschiedenis van deze plek en haar strategische ligging. 
De publieksonderzoeken die zijn gedaan in het kader van de Experience hebben nieuwe gegevens 
opgeleverd over de bezoekers en gebruikers die nodig zijn om de beleving te versterken. Op basis daarvan 
hebben we een aantal aanpassingen gedaan voor het verrijken van de presentatie zoals de nieuwe stevige 
vloer bij Durf te Zweven, het toevoegen van een luisterverhaal van een passage uit Brieven van Veere van 
Nescio bij de installatie Schrijf je Vrij (te beluisteren via de nieuwe app) en spannende verlichting bij Gries. 
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In 2021 zijn we tevens gestart met de plannen voor het toevoegen van twee grote onderdelen aan de 
Experience. De zeven stadhuisbeelden van de gemeente kregen eind 2021 een plek in de kerk. Om het 
verhaal van de heren en vrouwen van Veere te verbinden met de andere installaties van de Experience 
hebben we een plan geschreven waarbij Wolfert van Borsele, heer van Veere, tot leven wordt gewekt 
middels augmented reality (AR). Deze heer van Veere regeerde van 1474 en 1486 over de stad Veere. 
Onder zijn bewind werd begonnen met de bouw van de Grote Kerk. Vanaf begin 2022 begeleidt hij als gids 
de bezoekers in de Grote Kerk van Veere en zal hij virtueel alles vertellen over zijn familieleden, de 
geschiedenis van de kerk en Veere.  
Door de bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds die de Grote Kerk Veere in 2021 heeft ontvangen voor het 
nieuwe plan en de digitale audioroute, hebben we een belangrijk onderdeel aan de Experience kunnen 
toevoegen; de nieuwe audio route (app) zorgt ervoor dat bezoekers van de Experience de kerk Corona-proof 
kunnen bezoeken en de verhalen ook individueel kunnen gaan beleven. In de app is ook uitgebreide 
achtergrondinformatie over de historie van de kerk te vinden. De app en AR is ontwikkeld in samenwerking 
met Boldly-XR en uniek in Nederland 
Hieronder geven we een overzicht van de verschillende activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden. Ook 
zetten we de behaalde resultaten op een rij.  
 
Sinfonietta String Festival - online  
Op zondag 6 juni 2021 presenteerde Amsterdam Sinfonietta en de Grote Kerk Veere in samenwerking met 
de Zeeuwse Concertzaal het Sinfonietta String Festival Zeeland Online. Twee exclusief voor het Zeeuwse 
festival samengestelde concerten die werden uitgezonden vanuit de Grote Kerk Veere en de Zeeuwse 
Concertzaal in Middelburg, met als soliste de pianiste Tamara Stefanovich en met gastconcertmeester Daniel 
Bard. Helaas werd in een eerdere fase besloten dat er vanwege de lockdown geen publiek aanwezig mocht 
zijn en is gekozen voor een online editie van het festival. Het jaarlijkse strijkersfestival vindt normaal 
gesproken eind mei plaats in Veere en Middelburg en biedt een weekend vol strijkersmuziek. In de online 
editie werden twee concerten uitgezonden en bracht het ensemble een nieuwe muziekfilm in première. Het 
slotconcert in de Grote Kerk Veere werd een audiovisueel spektakel, ondersteund door projecties van 
lichtdesignerscollectief het Blauwe Uur. 
 
Kerkmeester#1 – Folkert de Jong   
Spelers van formaat worden binnen het programma Kerkmeester uitgedaagd om zich te laten inspireren 
door het kerkgebouw en haar geschiedenis. De Kerkmeester mag, vanuit zijn of haar artistieke praktijk en 
desgewenst los van conventies en tradities, het kerkgebouw inzetten zoals hij of zij dat wenst. In de Grote 
Kerk Veere hebben we 13.287 bezoekers ontvangen die de tentoonstelling gezien hebben.  
 
Kerkmeester#2 – Karin van Dam 
De tweede Kerkmeester is Karin van Dam, haar installatie ZWERK, WOL EN WATER is vanaf 6 november 
2021 te zien in de Grote Kerk Veere. Karin van Dam heeft van 14 t/m 31 oktober 2021 als artist-in-residence 
haar installatie opgebouwd in de Grote Kerk Veere. Tijdens deze twee weken konden bezoekers in gesprek 
gaan met Karin over de achtergrond van het werk. In de site specific installatie ZWERK, WOL EN WATER die 
Karin van Dam voor de Grote Kerk Veere maakte, combineert ze de geschiedenis van de kerk en Veere met 
nieuwe, innovatieve technieken 
 
Nederlands Dans Theater (NDT2)  
Op 17 en 18 September 2021 werden twee unieke voorstellingen in samenwerking met NDT2 georganiseerd 
in de Grote Kerk Veere. Deze voorstellingen maakten deel uit van een pilot om toekomstige samenwerking 
te verkennen, met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van locatiedans die is geïnspireerd op de plek en het 
gebouw en om bezoekers een unieke ervaring te bieden van dans en erfgoed. Het ging om de voorstellingen 
The Big Crying en The Most Fascinating Problem In The World, een nieuw werk van choreograaf Tom 
Weinberger 
 
Literair programma, concerten en Wind in de Zeilen  
In 2021 zijn we binnen het podiumkunstenprogramma gestart met drie nieuwe samenwerkingen. De eerste 
samenwerking is die met componist Douwe Eisenga en deze trapte af in juni. Eisenga was voorheen de  
programmeur van de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg en sinds kort is hij ook pianist van zijn eigen werk.  
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Op uitnodiging van de Grote Kerk Veere is hij mede-organisator van een serie avonden rondom zijn eigen 
muziek.  
In augustus heeft de Grote Kerk Veere een serie van drie varende concerten georganiseerd op de antieke 
tjalk de Vrijbuiter. De Vrijbuiter is het zeilvrachtschip van kapitein Wiebe Radstake uit Zierikzee. Na een 
bezoek aan de Experience en een uitgebreid captain’s dinner stegen de gasten aan boord voor een muzikale 
zeilzwerftocht over het Veerse Meer. Bij ondergaande zon werden optredens verzorgd door de Brabantse 
singer-songwriter Jeroen Kant, die net een album had uitgebracht over het wonen op een bootje in de 
Biesbosch. En op de dagen daarna was het de beurt aan de Middelburgse formatie the Sunshine Cleaners en 
JP de Klerk. 
Opera Alaska is het nieuwe project van de uit Middelburg afkomstige muzikant Marien Dorleijn. Onder de 
popliefhebbers bekend als de voorman van de band Moss. In een voor de kerk aangepaste bezetting, bracht 
hij in september voor de eerste keer de muziek van zijn debuutalbum “the Steam” ten gehore in Zeeland. 
Douwe Eisenga keerde in oktober alweer terug naar de Grote Kerk voor de officiële presentatie van zijn 
nieuwe album “Open”. Behalve Douwe Eisenga trad ook saxofoniste Lotte Pen op. Van de omslag van het 
album wordt speciaal voor deze avond een animatie gemaakt, welke tijdens het optreden achter de artiesten 
op de muur van de kerk werd geprojecteerd. 
De laatste samenwerking is een viertal succesvolle literaire gesprekken, dat in samenwerking met 
boekhandel de Drvkkery en regionaal dagblad de PZC werd georganiseerd in de maanden oktober en 
november.  
 
Stadsprogramma 
In de herfst van 2021 is de start gemaakt met het Stadsprogramma. Marloes Matthijssen is gevraagd om dit 
programma de eerste twee jaar vorm te geven (gemiddeld 5 uur per week). Zij maakt verbindingen met 
buren en vrienden van de kerk en zoekt naar aansluiting met culturele en maatschappelijke initiatieven en 
instanties. Om het welkome, open, verbindende en zingevende karakter van de kerk verder te versterken.   
Doel vanuit de Grote Kerk; het versterken van de verbinding met de omgeving, ontmoetingen faciliteren, 
ruimte geven aan immaterieel erfgoed en lokale en regionale initiatieven. Op een laagdrempelige en leuke 
manier. De stadsprogrammeur reageert ook op de programmering van de kerk en bedenkt ludieke, 
verbindende, verdiepende acties die gratis toegankelijk zijn voor de vrienden/mede-stadmakers die 
verbonden zijn of verbonden willen zijn aan de kerk. In herfst en winter is uitgebreid contact gelegd met 
mensen en instanties, maar het door laten gaan van activiteiten was vrijwel onmogelijk. 
Horeca 
Café Japi is een onlosmakelijk onderdeel van de Experience Grote Kerk Veere. Café Japi verwijst naar de 
persoon Japi uit Nescio’s de Uitvreter. Japi maakt graag gebruik van de gastvrijheid van anderen door ‘een 
vorkje mee te prikken’. Het Café was in eerste instantie nog geen zelfstandig opererende unit. Later is een 
samenwerking met het Watersnoodmuseum ontstaan en met hen zijn de plannen voor Café Japi verder 
uitgewerkt. In 2021 heeft Japi een beperkt positief resultaat behaald.   
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn waardevol voor de Grote Kerk Veere en worden vooral ingezet bij de kassa en als gids. 
Een aantal vrijwilligers weet veel van de historie van Zeeland en van Veere en zijn Grote Kerk in het 
bijzonder. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt, met name bij educatieve activiteiten maar ook als het 
gaat om het informeren van dagelijkse bezoekers. Er zijn voldoende vrijwilligers om dagelijks, in 
aanwezigheid van één betaalde bedrijfsleider/dagverantwoordelijke, de Grote Kerk Veere open te stellen. 
 
  



11 
 

 
 
Resultaten 
Een overzicht van de in 2021 behaalde resultaten op een rij:  

· 13.798 bezoekers (waarvan 12.382 betaald) hebben de kerk bezocht voor de Experience 
· 1.657 bezoekers (inclusief 250 PopMonument bezoekers) hebben de kerk bezocht tijdens één van de 

evenementen en activiteiten; 
· Het Sinfonietta String Festival Zeeland heeft online plaatsgevonden en is bekeken voor 1929 unieke 

views  
· Twaalf co-creatie producties en vijf evenementen hebben plaatsgevonden vanuit verhuur; 
· 30 vrienden hebben zich aangemeld voor een lidmaatschap Toren- of Poortwachter, het totaal ligt 

nu op 58 vrienden. 
· Er zijn 3 podcasts gemaakt, 1 over Gries,  onze mummiekat en  2 podcasts met Folkert de Jong, 

onze kerkmeester met duizenden beluisteraars. 
· De website grotekerkveere.nl werd in 2021 door 43.000 unieke bezoekers bezocht, deze bezoeken 

genereerden 137.415 paginaweergaven;  
· Facebook: 1147, groei in aantal ‘Vind ik leuks’: 336 
· Instagram: 976, groei in aantal volgers 353 
· Aantal ontvangers e-mailnieuwsbrief: 3223 e-mailadressen, groei in aantal abonnees: 1343 

 

Positionering, huisstijl en communicatiemiddelen 
Met het ontwikkelen van de nieuwe Experience in de Grote Kerk Veere is ook het merk Grote Kerk Veere 
opnieuw gepositioneerd.  
 
Strategie 
De merknaam is en blijft Grote Kerk Veere. De naamsbekendheid die het gebouw heeft moet gebruikt 
worden en breder worden geladen. 
Er wordt gewerkt met een hoofdmerk en een submerk per onderdeel wanneer communicatie specifiek 
daarover gaat. Het hoofdmerk is: ‘Grote Kerk Veere, Experience/Cultuurpodium’, de submerken zijn: ‘Grote 
Kerk Veere Experience’ en ‘Grote Kerk Veere cultuurpodium’.  
 
Doelgroepfocus 
De doelgroepfocus voor de Experience is zeker niet eenzijdig. Het is in dit geval beter om uit te gaan van 
een psychografische voorkeur voor cultuur, erfgoed en historie en dus de beleving die de Grote Kerk Veere 
biedt. De producten, diensten en bijbehorende marketing zijn daarom afgestemd op ‘Liefhebbers en kenners’ 
en ‘Casual genieters’. 
 
Nieuwe merkidentititeit 
Op basis van de geformuleerde strategie, missie, visie en doelgroepen is de nieuwe merkidentiteit van de 
Grote Kerk Veere vormgegeven. Een logo en bijbehorende huisstijl is ontwikkeld en vertaald naar de 
verschillende communicatiemiddelen. 
De communicatiemiddelen van de Experience en het Cultuurpodium bestaan uit analoge en digitale 
middelen. Deze worden beiden veelvuldig ingezet, met meer nadruk op de digitale (en vaak gratis) 
communicatiemiddelen. In een korte periode heeft de Experience een flinke schare digitale volgers weten te 
bereiken en behouden. In het najaar van 2021 is een begin gemaakt met de verbetering van de wayfinding 
en zichtbaarheid van de Experience, omdat veel spontane bezoekers denken dat ze enkel een kerk 
bezoeken.  
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Ambitie 
 
Experience 
Het streven is om een aantal van 27.000 bezoekers te ontvangen in 2022. Het doel is om seizoens- en dag 
verlengende effecten te realiseren, zodat de bezoeker langer in Veere verblijft en Veere in het naseizoen 
aantrekkelijker wordt door het (culturele) aanbod van de Grote Kerk; 

· Op basis van ervaring van bezoekers door een zogenaamde nulmeting en ervaringen van de 
teamleden, stakeholders en vrijwilligers gaan we de historische beleving verbeteren waardoor 
bezoekers een reden krijgen om terug te keren; 

· In 2022 gaat het stadsprogramma uitgevoerd worden met bewoners. Naast de kerk willen we een 
stadstuin realiseren waarmee de participatie met Veere wordt vergroot;  

· We ontwikkelen een educatief programma voor scholen en bezoekers, o.a. in samenwerking met 
Kunsteducatie Walcheren; 

· De ambitie is aanwezig om een 8 als NPS score te realiseren (klanttevredenheidsonderzoek) en we 
dragen zorg voor een gezonde en duurzame exploitatie die passend is bij de levensfase van de 
organisatie.  

 
Cultuurpodium 
De Grote Kerk Veere positioneert zich naast Experience ook als onderscheidend cultuurpodium.  
Het middenschip van de kerk blijft vrij voor een multidisciplinair kunst- en cultuurprogramma. Spelers van 
formaat worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door het kerkgebouw en haar geschiedenis. Bij de 
Grote Kerk Veere hoort een programmering die toonaangevend en kwalitatief is. De disciplines die een 
belangrijke rol spelen zijn beeldende kunst, muziek, literatuur, dans en film.  
  
Voor 2022 staan de onderstaande (grotere) producties in de planning1 voor de (inter)nationale 
programmering: 

 
· Sinfonietta String Festival Zeeland, in samenwerking met Sinfonietta Amsterdam, 

Kunsteducatie Walcheren en de Zeeuwse concertzaal in mei 2022 
· Kerkmeester #2 Karin van Dam i.s.m. CBK Zeeland; 
· Zomer: PopMonument Veere en Middelburg 
· Zomer: productie Zeeuws Nazomerfestival 
· Najaar: beeldende kunst project/installatie; 

 
Lokale verbinding; stadsprogramma en podiumkunstprogramma 2022 
Met de stadsprogrammering in de Grote Kerk willen we samen met de bewoners positieve interactie tussen 
verschillende mensen stimuleren. Jong of oud, iedereen heeft iets te vertellen of bijzonders te delen, 
iedereen heeft een (levens)verhaal met hoogte- en dieptepunten, passies, eigenaardigheden.  
De unieke locatie nodigt u voor het literaire- en muzikale programma. Programmeur Bart Gabrielse draagt bij 
aan een gevarieerd programma met kwaliteit dat passend is bij de setting en het verhaal van de locatie, in 
samenwerking met lokale partners zoals o.a. de PZC, de Drvkkery en de Spot. 
 
  

 
1 Door het Coronavirus stond ook in 2021 de culturele sector op zijn kop. De gevolgen zijn nog niet inzichtelijk en 
beoogde producties kunnen geannuleerd of verzet worden om verschillende productionele en/of financiële redenen.  
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Verwachting voor 2022 
 

· COVID-19 en inflatie en de bijbehorende beoogde effecten zullen hoogstwaarschijnlijk indirecte 
invloed hebben op de bedrijfsvoering, hogere kosten en lagere targets. 

· Er is een ‘compact’ projectteam bestaande uit ZZP-ers dat zorgdraagt voor alle primaire processen; 
een deel van team zal in een dienstbetrekking worden aangeboden i.v.m. de continuïteit. 

· De bezoekersaantallen van de Experience gaan stijgen mede door ontwikkeling van de app en een 
uitgekiend marketingcommunicatieplan; 

· Er worden actief vrijwilligers benaderd en het vrijwilligerscafé en de vrijwilligersnieuwsbrief dragen 
bij aan de sociale cohesie en goede interne communicatie; 

· De basis van de Experience staat, inclusief een inspirerend educatief programma; 
· Het stadsprogramma wordt uitgevoerd met diversiteit van lokale en regionale activiteiten en 

uitingen; 
· Er zijn spraakmakende producties van kwaliteit die een divers cultureel publiek en 

erfgoedliefhebbers interesseert en verrast; 
· We blijven tal van samenwerkingsrelaties aangaan met partijen die dit ook willen, met gezamenlijke 

en/of overlappende doelstelling(en); 
· We gaan zorgdragen voor een duurzame financieringsmix in samenwerking met de gemeente Veere 

en de provincie Zeeland zodat we de organisatie kunnen bestendigen voor de toekomst. 
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JAARREKENING 
 

· Balans per 31 december 2021 
· Staat van Baten en lasten over 2021 
· Kasstroomoverzicht 2021 
· Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
· Toelichting op de balans 
· Toelichting op de staat van baten en lasten  
· Overige toelichtingen 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021         
(na resultaatbestemming)         
         
  31-12-2021  31-12-2020 

  €  €  €  € 
ACTIVA         
         
Vaste activa         
Materiële vaste activa (1)        
Inventaris    820.229    891.700 

         
Vlottende activa (2)        
Voorraad    2.000    0 

         
Vorderingen         
Debiteuren   0    8.010   
Belastingen en premies sociale verzekeringen  32.726    19.594   
Overige vorderingen   128.406    10.000   
    161.132    37.604 

         
Liquide middelen (3)   113.774    269.485 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    

     

    
     

    
     

         
         
    1.097.135    1.198.789 
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   31-12-2021  31-12-2020 

  €  €  €  € 
PASSIVA         
         
Eigen vermogen (4)        
Bestemmingsreserves  80.406    29.000   
Overige reserves  28.611    28.611   
    109.017    57.611 

         
Langlopende schulden (5)        
Schulden aan stakeholders, waaronder         
subsidiënten    791.152    892.884 

         
Kortlopende schulden (6)        
Vrijval investeringssubsidie volgend boekjaar  99.711    95.927   
Crediteuren  65.870    74.865   
Overlopende passiva  31.385    77.502   
    196.966    248.294 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    1.097.135    1.198.789 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021        
        
   Realisatie  Begroting  Realisatie 

    31-12-2021  31-12-2021  31-12-2020 

   €  €  € 
BATEN        
        
Netto omzet (7)  139.241  305.000  96.256 
Sponsorbijdragen (8)  24.954  20.000  1.690 
Subsidiebaten (9)  373.428  310.000  178.550 

   537.623  635.000  276.496 
Som der baten        
        
LASTEN        
        
Besteed aan doelstellingen        
Doelstelling cultuurpodium (10)  152.521  190.000  72.265 
Doelstelling ontwikkeling Grote Kerk Veere (11)  0  0  3.200 

   152.521  190.000  75.465 
        

Inkoopwaarde van de omzet   1.696  0  2.223 
        

Kosten van beheer en administratie        
Personeelslasten  (12)  171.874  200.000  120.006 
Afschrijvingen (13)  0  50.000  0 
Huisvestingslasten (14)  57.784  100.000  77.138 
Exploitatielasten (15)  56.239  10.000  9.505 
Kantoorlasten (16)  5.650  21.000  4.642 
Verkooplasten (17)  22.273  28.500  25.042 
Algemene lasten  (18)  17.781  29.000  15.022 

   331.601  438.500  251.355 
        

Saldo voor financiële baten en lasten   51.805  6.500  -52.547 
        

Financiële baten en lasten  (19)  -399  0  -318 
        

Resultaat    51.406  6.500  -52.865 
        

Resultaatbestemming        
Bestemmingsreserves   51.406    29.000 
Overige reserves   0    -81.865 

   51.406    -52.865 
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KASSTROOMOVERZICHT 2021        
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.      
        
 2021  2020 

 €  €  €  € 
Kasstroom uit operationele activiteiten        
        
Resultaat voor financiële baten en lasten 51.805    -52.547   
Aanpassingen voor:        
Afschrijvingen 97.948    51.885   
Veranderingen in werkkapitaal:        
Mutatie voorraden  -2.000       
Mutatie vorderingen -123.528    10.091   
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend 
deel van de langlopende schulden) -55.112    70.677   
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   -30.887    80.106 

        
Ontvangen interest 7    33   
Betaalde interest -406    -351   
   -399    -318 
Kasstroom uit operationele activiteiten   -31.286    79.788 

   
  

  
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
  

  
 

   
  

  
 

Investeringen in materiële vaste activa -26.477    -779.578   
Desinvesteringen materiële vaste activa 0    218.900   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -26.477    -560.678 

        
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
        
Mutatie ontvangen investeringssubsidies -97.948    194.741   
Mutatie langlopende gepassiveerde 
exploitatiesubsidie 0    -20.000   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -97.948    174.741 

        
   -155.711    -306.149 

        
        
Samenstelling geldmiddelen 2021  2020 

   €  €  € 
Geldmiddelen per 1 januari   269.485    575.634 
Mutatie liquide middelen   -155.711    -306.149 
Geldmiddelen per 31 december   113.774    269.485 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
ALGEMEEN 
 
Activiteiten 
De Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere heeft ten doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw 
(Grote Kerk) in Veere, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument 
en het aantrekken van bezoekers binnen en buiten de regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één 
en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede De Stichting tracht 
haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en festivals die de doelstelling 
van de stichting uitdragen en wel in het bijzonder op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en film. 
 
Continuïteit 
De stichting is bij de start van de exploitatie geconfronteerd met het uitbreken van de coronacrisis. 
Dit heeft ertoe geleid dat het zuivere exploitatieresultaat negatief is geweest in 2020 en 2021. Door een 
aanvullende subsidie van de Gemeente Veere voor de tekorten die door de coronacrisis zijn ontstaan is er 
eind 2021 toch nog sprake van en financiële buffer in de vorm van de bestemmings- en overige reserves. 
Ook het uiteindelijke resultaat over 2021 is als gevolg van deze bijdrage positief. 
Naast het positief eigen vermogen eind 2021 is er ook sprake van een positief werkkapitaal. 
De begroting voor 2022 laat een positief resultaat zien van € 9.000. 
Inherent aan een begroting is dat nog niet alle kosten en opbrengsten zeker zijn, temeer er bij de stichting 
ook nog sprake is van een opstartfase. Met name de naamsbekendheid voor het aantrekken van bezoekers. 
De aanwezige financiële buffers in combinatie met het feit dat de kosten van de stichting veelal variabel 
zijn leidt er toe dat het bestuur van mening is dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit 
kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere is feitelijk en statutair gevestigd op Oudestraat 26 te Veere en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69586020. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere 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. 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving, waaronder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties 
zonder Winststreven (RJk OZW's). 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.  
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het 
jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Materiële vaste activa 
Overige 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. 
 
Voorraden 
Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs. Van incourante voorraad wordt de waarde op nihil 
gesteld. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. 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 winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden 
afgelost. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en 
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
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Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 
 
Netto-omzet 
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 
over de omzet geheven belastingen. 
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 
 
Inkoopwaarde van de omzet 
De inkoopwaarde van de omzet omvat de inkoopwaarde van de verkochte en geleverde goederen, 
bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en 
indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 
 
Brutomarge 
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en 
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige 
bedrijfsopbrengsten, de lasten van grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere 
externe lasten. 
 
Lasten algemeen 
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de 
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. 
 
Bestedingen doelstellingen 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, 
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt 
te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. 
 
Afschrijvingen 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 
 
Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021       

       
ACTIVA       

       
VASTE ACTIVA       

       
1. Materiële vaste activa      Inventaris 

      € 
Boekwaarde per 1 januari 2021       
Aanschaffingswaarde      947.038 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      -55.338 

      891.700 

       
Mutaties       
Investeringen       26.477 
Desinvesteringen      0 
Afschrijvingen      -97.948 

      -71.471 

       
Boekwaarde per 31 december 2021       
Aanschaffingswaarde      973.515 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      -153.286 

      820.229 

       
       

Afschrijvingspercentages      % 
Inventaris      10-20 

       
VLOTTENDE ACTIVA       

    31-12-2021  31-12-2020 
2. Vorderingen    €  € 

       
Debiteuren     0  8.010 

       
       

Belastingen en premies sociale verzekeringen       
Omzetbelasting    32.726  19.594 

       
       

Overige vorderingen        
Te ontvangen bedragen     19.309  0 
Waargborgsom huur    17.500  0 
Gemeente Veere Coronasubsidie 2021    91.597  0 
Stichting TBI Fundatie    0  10.000 

    128.406  10.000 
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    31-12-2021  31-12-2020 
3. Liquide middelen       
Rabobank Zakelijke rekening    40.903  67.517 
Rabobank BedrijfsBonusRekening    69.957  200.003 
Kas    2.914  1.965 

    113.774  269.485 

       
PASSIVA       

       
4. Reserves en fondsen       
Bestemmingsreserves    80.406  29.000 
Overige reserves    28.611  28.611 

    109.017  57.611 
       

  1-1-2021  mutaties  31-12-2021 
Bestemmingsreserves       
1. Sinfonietta  29.000  -14.500  14.500 
2. Opbouw exploitatie  0  65.906  65.906 
Totaal bestemmingsreserves  29.000  51.406  80.406 

       
1. Sinfonietta: deze bestemmingsreserve is gevormd in verband met nog  te verwachten kosten in de 
aankomende periode met betrekking tot Sinfonietta. 

2. Opbouw exploitatie: met het vormen van deze reserve wordt de continuïteit geborgd en krijgt de 
Stichting een voldoende stevige basis om de doelstellingen te kunnen realiseren. Deze reserve wordt 
ingezet om de kosten van de opstartfase (waarin de Stichting zich nu bevindt) te kunnen dekken. 

       
Overige reserves       
Resultaatbestemming  28.611  0  28.611 

       
    31-12-2021  31-12-2020 

5. Langlopende schulden       
Schulden aan stakeholders, waaronder subsidiënten       
Investeringssubsidies project experience    791.152  892.884 

    791.152  892.884 

       
Investeringssubsidies project experience       
Stand per 1 januari    988.811  794.070 
Ontvangen investeringssubsidies    0  246.626 
Dekking afschrijvingskosten experience    -97.948  -51.885 
Stand 31 december    890.863  988.811 
Dekking afschrijvingskosten volgend boekjaar    -99.711  -95.927 
Langlopende deel per 31 december     791.152  892.884 
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Deze investeringssubsidies, van meerdere partijen ontvangen, is ontvangen inzake het project experience 
voor de grote kerk in Veere. De grootste bijdrage is van de BankGiroLoterij voor een bedrag van € 660.000 
(BGL heeft tevens € 90.000 exploitatiesubsidie voor 2019-2021 verstrekt). Deze investeringssubsidies 
worden middels vrijval toegerekend aan het aantal jaren waarin de besteding wordt geacht een nuttig 
effect te genereren. Deze passief post valt vrij naar de staat van baten en lasten ter dekking van de 
verantwoorde afschrijvingslasten in het boekjaar m.b.t. deze investering. Deze wordt onder de 
betreffende rubriek als negatieve post gepresenteerd. Voor de vrijval van het volgende boekjaar heeft 
deze passief post een kortlopend karakter. 
    31-12-2021  31-12-2020 

       
6. Kortlopende schulden       
       
Vrijval investeringssubsidie volgend boekjaar    99.711   95.927  

       
Crediteuren    65.870   74.865  

       
Overlopende passiva       
Accountantskosten     4.000  7.442 
Huisvestingskosten    7.970  3.696 
Vooruitontvangen exploitatiesubsidie BankGiroLoterij    0  20.000 
Vooruitontvangen gift t.b.v. cultuurpodium    0  22.500 
Vooruitontvangen kickstartfonds    0  20.000 
Vooruitontvangen VSB voor Stadsprogramma    12.885  0 
Overige nog te betalen bedragen     5.536  0 
Overige vooruitontvangen bedragen    994  3.864 

    31.385  77.502 

       
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen     

       
Meerjarige financiële verplichtingen       

       
Huur       
Met Stichting Monumenten Bezit is een huurcontract afgesloten voor 5 jaar (t/m 31-12-2024) inzake de 
Grote Kerk Veere ad € 65.000 op jaarbasis, exclusief indexatie. De volgende jaarlijkse kortingen zijn 
toegekend: 2019 € 65.000; 2020 € 40.000; 2021 € 15.000; 2022 € 10.000; 2023 € 5.000.  

       
  



25 
 

       
 
 
 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021     

       
  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  31-12-2021  31-12-2021  31-12-2020 

    €  € 
7. Netto-omzet       
Evenementen (tickets)  100.965  241.000  92.426 
Verkopen Shop  4.969  0  431 
Verhuur Grote Kerk Veere  11.178  24.000  3.399 
Overige  22.129  40.000  0 

  139.241  305.000  96.256 

       
8. Sponsorbijdragen       
Donatie diversen  24.954  20.000  1.690 

       
9. Subsidiebaten        
Exploitatiesubsidie Gemeente Veere  277.597  175.000  105.000 
Exploitatiesubsidie BankGiroLoterij  20.000  35.000  35.000 
TOGS  0  0  4.000 
Overige subsidies  75.831  100.000  34.550 

  373.428  310.000  178.550 

       
Besteed aan de doelstellingen        
10. Doelstelling cultuurpodium       
Productiekosten incl. gage artiesten/kunstenaars  132.430  180.000  62.251 
Hospitality artiesten  6.322  10.000  706 
Projectgerelateerde marketing t.b.v. cultuurpodium  13.769  0  9.308 

  152.521  190.000  72.265 

       
11. Doelstelling ontwikkeling Grote Kerk Veere       
Kosten uitbesteed werk experience (opgenomen in de 
investeringsbegroting)  26.477  0  161.403 
Geactiveerde kosten inzake de experience  -26.477  0  -158.203 

  0  0  3.200 

       
Inkoopwaarde van de omzet       
Kostprijs Shop-artikelen  1.696  0  2.223 

       
12. Personeelskosten       
Lonen en salarissen   162.612  190.000  109.079 
Overige personeelskosten   9.262  10.000  10.927 

  171.874  200.000  120.006 
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  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  31-12-2021  31-12-2021  31-12-2020 

Lonen en salarissen       
Vrijwilligersvergoedingen   2.425  10.000  2.001 
Doorbelaste personeelskosten   168.678  180.000  145.229 
Geactiveerde kosten inzake werkzaamheden experience -8.491  0  -38.151 

  162.612  190.000  109.079 

       
Overige personeelskosten       
Reis- verblijfskosten   5.669  5.000  8.814 
Kantinekosten   466  0  0 
Bedrijfskleding  0  0  1.719 
Opleidingskosten   414  0  394 
Overige personeelskosten  2.713  5.000  0 

  9.262  10.000  10.927 

       
Personele bezetting       

Het beroepsteam bestaat uit een aantal ZZP-ers, derhalve was er in 2021 geen personeel in loondienst. 
       
13. Afschrijvingen       

       
Afschrijvingen materiële vaste activa       
Inventaris  97.948  50.000  51.885 
Vrijval investeringsbijdragen   -97.948  0  -51.885 

  0  50.000  0 

       
14. Huisvestingslasten       
Huur onroerende zaak  30.000  25.000  26.112 
Gas, water en elektra  16.179  45.000  39.274 
Onderhoudslasten  3.571  5.000  5.542 
Schoonmaaklasten   6.551  20.000  6.048 
Overige huisvestingslasten   1.483  5.000  162 

  57.784  100.000  77.138 

       
15. Exploitatielasten       
Experience - algemeen  2.820  0  0 
Experience - corona gerelateerde kosten  (kickstart)  37.895  0  0 
Huur machines en installaties  7.239  5.000  2.093 
Kleine aanschaffingen   8.285  5.000  7.412 

  56.239  10.000  9.505 
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  Realisatie  Begroting  Realisatie 

  31-12-2021  31-12-2021  31-12-2020 
16. Kantoorlasten       
Kantoorbenodigdheden  664  6.000  1.458 
Automatiseringslasten  2.409  7.000  648 
Telefoon en internet  1.242  4.000  1.541 
Contributies en abonnementen  1.335  4.000  995 

  5.650  21.000  4.642 

       
17. Verkooplasten       
Reclame- en advertentielasten  13.797  20.000  21.062 
Representatielasten   1.132  3.000  2.099 
Kosten Ticketing  7.344  5.500  1.881 

  22.273  28.500  25.042 

       
18. Algemene lasten       
Accountants-/administratielasten  12.912  8.000  7.946 
Advieslasten    0  650 
Verzekeringen  4.632  8.000  2.963 
Overige algemene lasten   237  13.000  3.463 

  17.781  29.000  15.022 

       
19. Financiële baten en lasten       

       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten       
Rente Rabobank  7  0  33 

       
Rentelasten en soortgelijke lasten        
Belastingdienst  0  0  -30 
Bankkosten  -406  0  -321 

  -406  0  -351 
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OVERIGE TOELICHTING 
 
Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
In onderstaande tabel zijn de afwijking groter dan €10.000 toegelicht. 
 Bedrag in € 
Netto-omzet -165.759 
Minder bezoekers door sluiting als gevolg van corona.  
  
Subsidiebaten   
Gem. Veere Coronasteun boekjaar 2020 - ontvangen in 2021 51.000 
Gem. Veere Coronasteun boekjaar 2021 - toegezegd 91.597 
Subsidie Provincie - niet toegekend -40.000 
Subtotaal 102.597 
Overige Subsidies - minder projecten gerealiseerd als gevolg van corona -39.169 
Totaal 63.428 

  
Doelstelling cultuurpodium 37.479 
Als gevolg van corona zijn er minder projecten gerealiseerd, hierdoor zijn de kosten lager dan 
begroot .  
  
Personeelskosten 28.126 
Als gevolg van corona zijn er minder projecten gerealiseerd, daardoor minder personele inzet 
van het vaste team.  
  
Afschrijvingen 50.000 
De afschrijvingen worden volledig gedekt door de ontvangen investeringsbijdrage.  
  
Huisvestingslasten 42.216 
De teruggaaf energiebelasting 2020 is in 2021 verwerkt en tevens is de teruggaaf voor 2021 
als nog te ontvangen bedrag opgenomen. In totaal een bedrag €18.948.  
Als gevolg van de coronasluitingen zijn de schoonmaakkosten €13.500 lager dan begroot.  
  
Exploitatielasten -46.239 
Er zijn kosten gemaakt om de Grote Kerk Veere volgens de corona-voorwaarden open te 
kunnen stellen.  
  
Kantoorlasten 15.350 
Op basis van de werkelijke lasten, blijkt het budget te ruim vastgesteld.  
  
18. Algemene lasten 11.219 
In de begroting is €10.000 onvoorzien opgenomen. De werkelijke kosten worden direct op de 
juiste rubriek verwerkt.  
  

 
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. 
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Verwerking van het resultaat 2021 
Overeenkomstig het voorstel tot winstverdeling door het bestuur is in overleg met de Raad van Toezicht 
het resultaat over 2021 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Sinfonietta voor een bedrag van 
€14.500 en ten gunste van de bestemmingsreserve Opbouw exploitatie voor een bedrag van €65.906 
 
 
Ondertekening voor akkoord 
Veere, 2 mei 2022  
 
Directie       Raad van Toezicht 
Namens deze,       Namens deze, 
 
 
G.P. de Koster       K.M.H. Peijs, voorzitter 
 
 
 
 
Raad van Toezicht      Raad van Toezicht 
Namens deze,       Namens deze, 
 
 
P. van Oord       D. Anbeek   
 
 
 
 
Raad van Toezicht      Raad van Toezicht 
Namens deze,       Namens deze, 
 
 
H.E. Oldenkamp     C.R.M. Buchwald 
 
 
 
 


		2022-05-11T11:36:50+0000
	Middelburg
	Michel Baas
	ondertekening van de jaarrekening alsmede de waarmerking van het jaarverslag


	



