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Stichting Theater en Educatie Groningen

T.a.v. het bestuur

Bloemsingel 10

9712 KZ  GRONINGEN

Referentie: BDF|002086730|JR Winschoten, 9 mei 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Theater en Educatie Groningen.

De jaarrekening van Stichting Theater en Educatie Groningen te Gemeente Groningen is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 
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Met vriendelijke groet,

Transparant Advies + Accountancy

B.D. Frans AA

Accountant

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Bedrijfsvoering

De doelstelling van Stichting Theater en Educatie Groningen wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

a. het ontwikkelen, aanbieden en doen uitvoeren van theatervoorstellingen en cultuureducatie in Groningen

en Drenthe, waarbij de activiteiten van de stichting zich vooral richten op instellingen en organisaties die

zich direct of indirect bezighouden met het aanbieden van cultuur en/ of onderwijs aan jongeren tussen de

twaalf en achttien jaar en b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur wordt gevormd en gevoerd door:

- J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter)

- W.J. de Kok (penningmeester)

- W.J.C. Luiten (algemeen lid)

Blijkens de akte d.d. 29 december 2004 werd de stichting Stichting Theater en Educatie Groningen per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02086730.

Mevrouw W.E. Holtkamp is zakelijk leider van de stichting en is bevoegd tot het vertegenwoordigen van de

stichting naar instanties als de Belastingdienst, de bedrijfsvereniging, banken, verzekeringsmaatschappijen,

fondsen en subsidiegevers. Mevrouw W.E. Holtkamp heeft een beperkte volmacht tot € 10.000. Uit de

inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijken details over de inhoud van de volmacht.

- L.H. Post (algemeen lid)

Bovenstaande is conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel d.d. 6 januari 2021.
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 380.733 100,0% 213.528 100,0%

Activiteitenlasten 119.921 31,5% 115.700 54,2%

Bruto exploitatieresultaat 260.812 68,5% 97.828 45,8%

Beheerslasten personeel 132.859 34,9% 112.785 52,8%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.970 0,5% 1.970 0,9%

Huisvestingskosten 3.540 0,9% 5.413 2,5%

Publiciteitskosten 3.689 1,0% 2.900 1,4%

Kantoorkosten 1.308 0,3% 2.431 1,1%

Overige materiële beheerslasten 3.937 1,0% 3.588 1,7%

Financiële lasten 104 0,0% - 0,0%

Beheerslasten 147.407 38,6% 129.087 60,4%

Resultaat 113.405 29,9% -31.259 -14,6%

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 380.733 100,0% 268.027 100,0%

Activiteitenlasten 119.921 31,5% 144.580 53,9%

Bruto exploitatieresultaat 260.812 68,5% 123.447 46,1%

Lonen en salarissen 132.859 34,9% 134.810 50,3%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.970 0,5% 1.970 0,7%

Huisvestingskosten 3.540 0,9% 5.400 2,0%

Publiciteitskosten 3.689 1,0% 1.397 0,5%

Kantoorkosten 1.308 0,3% 2.000 0,8%

Overige materiële beheerslasten 3.937 1,0% 3.000 1,1%

Financiële lasten 104 0,0% 500 0,2%

Beheerslasten 147.407 38,6% 149.077 55,6%

Resultaat 113.405 29,9% -25.630 -9,5%

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20202021

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

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

2021 Begroting 2021
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 22.299 19.768

Liquide middelen 208.846 103.878

Liquiditeitssaldo 231.145 123.646

Af: kortlopende schulden 124.119 108.249

Werkkapitaal 107.026 15.397

Vastgelegd op lange termijn:

Immateriële vaste activa 2.925 4.895

Materiële vaste activa 23.746 -

26.671 4.895

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 133.697 20.292

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 133.697 20.292

133.697 20.292

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020

gestegen met € 91.629.

31 december 202031 december 2021
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt: J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter), W.J. de Kok

(penningmeester), L.H. Post (algemeen lid) en W.J.C. Luiten (algemeen lid).

De Steeg is een stichting, opgericht op 29 december 2004. Formeel en voluit luidt de naam: Stichting

Theater En Educatie Groningen. De stichting is gevestigd in Groningen en staat bij de Kamer van

Koophandel ingeschreven onder nummer 02086730.

Doelstelling

Organisatie

De Steeg maakt theatervoorstellingen voor jongeren, over actuele onderwerpen. Voorstellingen waarmee

we een discussie op gang brengen en jongeren uitdagen om eens met een andere blik naar de wereld om

hen heen te kijken. Theater is daarvoor een prachtig medium, omdat het zo direct is, zo dicht-op-de-huid.

Theater kan kwesties invoelbaar maken en zorgen voor emotionele betrokkenheid. Of zoals een docent het

zo mooi verwoordde: "Wat jullie in één theatervoorstelling voor elkaar krijgen, daar doe ik minstens 10

lessen over."

Naast onze theatervoorstellingen ontwikkelen wij theatereducatie: lesmateriaal bij onze voorstellingen,

theaterworkshops, theatrale rondleidingen en educatieve programma's op maat. Hierin gaat het om

kennismaken met theater, het aanleren van creatieve vaardigheden, je leren uiten, samenwerken en

reflecteren op actuele thema's. Onze theatervoorstellingen en theatereducatie sluiten daardoor aan bij

vakken als Culturele en Kunstzinnige Vorming, maatschappijleer, mentorlessen en burgerschapsonderwijs.

Bijzonder aan De Steeg is dat we werken met een combinatie van volwassen theatermakers en jonge

acteurs (17 t/m 23 jaar). Zij staan niet alleen op het toneel, maar spelen ook een belangrijke rol in de

ontwikkeling van onze voorstellingen. We maken volop gebruik van hun persoonlijke ervaringen en

observaties. Dat maakt onze voorstellingen heel herkenbaar voor de jongeren in het publiek. Bovendien

dragen we met deze werkwijze een belangrijke steen bij aan de mogelijkheden voor talentontwikkeling in

Noord-Nederland.

De Steeg heeft een viertal mensen in vaste dienst: C.K Noeken (artistieke leiding, 0.4 fte), W.E. Holtkamp

(zakelijke leiding, 0.6 fte), E. Hendriksen (educatie, 0.4 fte) en H.S. Siekman (planning en verkoop, 0.6 fte).

C.K. Noeken en W.E. Holtkamp vormen samen de directie. Daarnaast werkte De Steeg in 2021 met 24

freelancers, 24 stagiaires en 5 vrijwilligers. 
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

2.1  Bestuursverslag

De directie heeft een jaarverslag 2021 opgesteld. Dit jaarverslag geeft een toelichting op de organisatie en

de verschillende theatervoorstellingen en theater-educatieve projecten die plaatsvonden in 2021. Dit

jaarverslag is te downloaden via een link op de website van De Steeg: www.theaterdesteeg.nl

In de eerste helft van 2021 hebben we wegens alle corona-maatregelen helaas niet veel voorstellingen

kunnen spelen. Er golden diverse beperkingen ten aanzien van theater en het onderwijs, waardoor

theatervoorstellingen en workshops lastig te realiseren waren. Desondanks hebben we beslist niet stil

gezeten. Dankzij een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds konden we onze voorstelling Issy en Sophius

toch in reprise laten gaan voor kleine groepen leerlingen. De bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds

maakte het ook mogelijk om te starten met de voorbereidingen van de producties On Hold en

#ikgenietmesuf. Het project Barst?! kreeg meebuigend met alle regels en beperkingen een andere vorm,

het lukte ondanks alles toch om het project Ik ben, zij zijn uit te voeren en als kers op de taart

organiseerden we in augustus wederom samen met Martiniplaza een spetterende zomerschool.

In het najaar mocht er gelukkig weer wat meer en konden we een aantal maanden weer bijna als vanouds

onze voorstellingen en workshops spelen op en voor scholen. We speelden #onderhuids, Geh@ckt, Wat

doe jij?, #ikgenietmesuf en gaven een aantal theatrale rondleidingen door de Stadsschouwburg Groningen.

In november ging de film film Barst?! in première, de finale van het gelijknamige project dat we de

afgelopen 2 schooljaren uitvoerden in Appingedam. In totaal speelden we in 2021 toch nog 227

voorstellingen, workshops en rondleidingen. Hiermee bereikten we iets meer dan 10.000 jongeren.

Los van alle voorstellingen, workshops en projecten waren we vanaf het najaar ook druk met de

verbouwing van ons nieuwe thuis in De Kunstwerf, aan de rand van hartje Groningen. Op 17 november

kregen we de sleutel van dit gloednieuwe pand, waarna we hard aan de slag gingen met de afwerking en

inrichting. Vanaf 1 februari 2022 is dit onze nieuwe werkplek, waar we onze voorstellingen ontwikkelen,

schoolvoorstellingen en workshops verzorgen en ruimte bieden aan jong theatertalent. 

Jaarverslag 2021
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2022 € €

461.000

177.550

283.450

-

283.450

316.450

-33.000

-

-

-

-

-

-33.000

-

-

-

-33.000

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Resultaat

Het stichtingsvermogen op 31 december 2021 is € 133.697 en bestaat voor een bedrag van € 90.000 aan

specifiek gevormde bestemmingsreserves. Het verwachte negatieve resultaat over 2022 wordt geheel

gefinancierd vanuit de gevormde bestemmingsreserves.

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat uit gewone exploitatie

Buitengewoon resultaat

Resultaat aandeel derden

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

Som der bijzondere baten en lasten

Belastingen

Saldo

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Baten

Activiteitenlasten

Samengevatte begroting voor het boekjaar 2022
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

2.1  Bestuursverslag

Wijzigingen in (statutaire) doelstellingen

Beleggingen

Groningen, 9 mei 2022

Het bestuur:

J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter) W.J. de Kok (penningmeester)

W.J.C. Luiten (algemeen lid) L.H. Post (algemeen lid)

Sinds de oprichting van de stichting op 29 december 2004 hebben geen statutenwijzigingen

plaatsgevonden.

De stichting heeft geen beleggingen uitstaan en heeft geen vermogensrisico's als gevolg hiervan.
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling 2.925 4.895

2.925 4.895

Materiële vaste activa
Inventaris 23.746 -

23.746 -

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 10.654 3.635

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 4.834 2.759

Overlopende activa 6.811 13.374

22.299 19.768

Liquide middelen 208.846 103.878

Totaal activazijde 257.816 128.541

Groningen, 9 mei 2022

Stichting Theater en Educatie Groningen

J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter) W.J. de Kok (penningmeester)

W.J.C. Luiten (algemeen lid) L.H. Post (algemeen lid)

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2022

31 december 2021 31 december 2020

 - 14 -



 www.transparant-accountancy.nl

Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 43.697 20.292

Bestemmingsreserves 90.000 -

133.697     20.292       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 3.303 2.694

Overlopende passiva 120.816 105.555

124.119 108.249

Totaal passivazijde 257.816 128.541

Groningen, 9 mei 2022

Stichting Theater en Educatie Groningen

J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter) W.J. de Kok (penningmeester)

W.J.C. Luiten (algemeen lid) L.H. Post (algemeen lid)

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2022
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Baten uit verkoop van voorstellingen 95.988 65.085 82.183

Baten uit structurele subsidies 111.200 109.000 100.000

Baten uit bijdragen van opdrachtgevers 

en fondsen 107.585 87.100 16.690

Overige baten 65.960 6.842 14.655

Baten 380.733 268.027 213.528

Activiteitenlasten personeel 96.969 101.550 88.655

Activiteitenlasten materieel 22.952 43.030 27.045

Activiteitenlasten 119.921 144.580 115.700

Bruto exploitatieresultaat 260.812 123.447 97.828

Beheerslasten personeel 132.859 134.810 112.785

Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.970 1.970 1.970

Huisvestingskosten 3.540 5.400 5.413

Publiciteitskosten 3.689 1.397 2.900

Kantoorkosten 1.308 2.000 2.431

Overige materiële beheerslasten 3.937 3.000 3.588

Financiële lasten 104 500 -

Beheerslasten 147.407 149.077 129.087

Exploitatieresultaat 113.405 -25.630 -31.259

Resultaat 113.405 -25.630 -31.259

Resultaat 113.405 -25.630 -31.259

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 23.405 -25.630 -31.259

Bestemmingsreserve marketing 50.000 - -

Bestemmingsreserve nieuwbouw 25.000 - -

Bestemmingsreserve LED-verlichting 15.000 - -

113.405 -25.630 -31.259

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2022

 - 16 -



 www.transparant-accountancy.nl

Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen

3.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 113.405

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1.970

1.970

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -2.531

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 15.870

13.339

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 128.714

Kasstroom uit operationele activiteiten 128.714

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -23.746

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -23.746

Mutatie geldmiddelen 104.968

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 103.878

Mutatie geldmiddelen 104.968

Stand per 31 december 208.846

2021

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2022
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

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

Stichting Theater en Educatie Groningen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid

1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Stichting Theater en Educatie Groningen, statutair gevestigd te Gemeente Groningen,

bestaan voornamelijk uit:

- het ontwikkelen, aanbieden en doen uitvoeren van theatervoorstellingen en cultuureducatie in Groningen

en Drenthe, waarbij de activiteiten van de stichting zich vooral richten op instellingen en organisaties die

zich direct of indirect bezighouden met het aanbieden van cultuur en/ of onderwijs aan jongeren tussen de

twaalf en achttien jaar. 

Stichting Theater en Educatie Groningen, statutair gevestigd te Gemeente Groningen is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02086730.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Bloemsingel 10 te Groningen.
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

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

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-

zonder winststreven' (RJK C1).

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

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. 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er

wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van

het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de

realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,

wordt verwezen naar ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’. 
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

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

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

waarvoor de stichting is opgericht.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet

meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet

hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor

het actief zou zijn verantwoord.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er

niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de

gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de

opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan

de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor

het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende

eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een

last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het

betreffende actief.

Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

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.

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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

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

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

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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.

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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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.
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Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

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

afschrijvingen.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

 - 22 -



 www.transparant-accountancy.nl

Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

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

Activering 

website

Totaal 2021

€ €

Aanschafwaarde 9.820 9.820

Cumulatieve afschrijvingen -4.925 -4.925

Boekwaarde per 1 januari 4.895 4.895

Afschrijvingen -1.970 -1.970

Mutaties 2021 -1.970 -1.970

Aanschafwaarde 9.820 9.820

Cumulatieve afschrijvingen -6.895 -6.895

Boekwaarde per 31 december 2.925 2.925

Activering website 20 %

Materiële vaste activa

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

Inventaris Totaal 2021

€ €

Investeringen 23.746 23.746

Mutaties 2021 23.746 23.746

Aanschafwaarde 23.746 23.746

Boekwaarde per 31 december 23.746 23.746

Inventaris 20 %

Afschrijvingspercentages:

Afschrijvingspercentages:
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 10.654 3.635

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.834 2.759

Overlopende activa

Overlopende activa 3.918 8.774

Vooruitbetaalde bedragen 2.893 4.600

6.811 13.374

Liquide middelen

Zakelijke rekening Rabobank B.A. (NL45RABO0103589619) 110.400 30.438

Spaarrekening Rabobank B.A. (NL12RABO3031438892) 98.415 73.409

Kas 31 31

208.846 103.878

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 20.292 51.551

Bestemming resultaat boekjaar 23.405 -31.259

Stand per 31 december 43.697 20.292

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve marketing 50.000 -

Bestemmingsreserve nieuwbouw 25.000 -

Bestemmingsreserve LED-verlichting 15.000 -

90.000 -

Bestemmingsreserve marketing
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 50.000 -

Stand per 31 december 50.000 -

Bestemmingsreserve nieuwbouw
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 25.000 -

Stand per 31 december 25.000 -

Bestemmingsreserve LED-verlichting
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 15.000 -

Stand per 31 december 15.000 -

De beperkte doelstelling heeft betrekking op besteding aan het aannemen van een marketingmedewerker

voor een periode van ca. 2 jaren met als doel positionering van De Steeg en ontwikkeling van een

strategisch marketingbeleid. De reden van deze beperking is gelegen in het investeren in verdere groei van

De Steeg.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op besteding aan de afwerking en inrichting van het nieuwe pand

aan de Bloemsingel 10 te Groningen. De reden van deze beperking is gelegen in het investeren in verdere

groei van De Steeg. 

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de aanschaf van LED-verlichting. De reden van deze beperking

is gelegen in verdere verduurzaming van De Steeg.
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 3.303 2.694

Overlopende passiva

Overlopende passiva 16.560 41.599

Vooruitontvangen subsidies, fondsbijdragen en sponsoring 104.256 63.956

120.816 105.555

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

Verplichtingen in verband met nieuwbouw en herinrichting
De stichting is verplichtingen aangegaan voor de nieuwbouw en herinrichting van oefenruimte met

kantoren zonder buitenruimte te Bloemsingel 10, Groningen. Op balansdatum bedraagt deze verplichting

ca.             € 112.000.

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van oefenruimte met kantoren zonder

buitenruimte te Bloemsingel 10, Groningen. De huurverplichting bedraagt € 27.346 per jaar vanaf 1 februari

2022. De huurverplichting loopt tot en met 1 februari 2027. 

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 113.405.
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2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Baten uit verkoop van voorstellingen

#onderhuids 28.441 13.300 20.357

Wat doe jij? 26.985 12.400 19.936

Geh@ckt 13.049 12.375 22.702

Issy en Sophius 8.683 13.150 -

Zomerschool 3.404 9.000 5.700

Ik ben, zij zijn 2.975 1.500 -

#ikgenietmesuf 2.000 - -

On Hold 2.000 - -

Theatrale rondleidingen 1.500 400 -

ihkv Barst?! 870 - -

Wat wil ik? 248 2.960 5.524

Rondleidingen Groninger Museum - - 250

Niet alleen - - 300

Educatie (workshops e.d.) - - 800

Gespot! - - 6.614

Correctie vooruit ontvangen bedragen 5.833 - -

95.988 65.085 82.183

Baten uit structurele subsidies

Subsidie Gemeente Groningen 111.200 109.000 100.000

Baten uit bijdragen van opdrachtgevers en fondsen

Barst?! 35.000 56.600 -

Issy en Sophius 19.650 - -

Ik ben, zij zijn 18.000 26.500 -

#ikgenietmesuf 15.975 - -

On Hold 13.950 - -

Gespot - - 11.690

Zomerschool - - 5.000

Overige 5.010 4.000 -

107.585 87.100 16.690

 - 27 -



 www.transparant-accountancy.nl

Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Overige baten

Gemeente Groningen - Steunpakket COVID-19 52.372 - 960

Ontvangen TVL Q1 - 2021 11.182 6.842 -

Bijdrage Gemeente Groningen i.v.m. Covid-schade 2.400 - -

Overige baten 6 - -

Ontvangen TOGS - - 4.000

Ontvangen TVL juni t/m september 2020 - - 2.646

Verhuur repetitieruimte - - 700

Ontvangen TVL Q4 - 2020 - - 6.349

65.960 6.842 14.655

Activiteitenlasten personeel

Acteurs en dansers 35.226 34.525 21.180

Regie 20.975 15.250 15.325

Technici 14.355 10.375 7.840

Video-makers 10.262 4.000 2.685

Docenten 7.250 22.900 30.324

Productieleiding 2.750 4.750 4.801

Schrijvers/ script 2.000 - 2.250

Musici 1.551 - -

Choreografen 1.525 3.000 3.250

Vormgevers 600 5.000 1.000

Educatie   25 - -

Overig 450 1.750 -

96.969 101.550 88.655

Activiteitenlasten materieel

Zaalhuur 6.246 12.750 4.856

Reis-, séjour- en onkosten 5.896 7.860 4.724

Transportkosten (activiteitenlasten materieel) 3.873 6.420 3.269

Decor, kleding, rekwisieten en techniek 4.094 9.100 8.997

Publiciteitskosten (activiteitenlasten materieel) 1.150 - 333

Kosten Cultuurkaart (CJP Transactiekosten) 137 - 2.727

Overige activiteitenlasten materieel 1.556 6.900 2.139

22.952 43.030 27.045
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2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Beheerlasten personeel

Loonkosten zakelijk leider 51.312 52.693 45.654

Loonkosten medewerker verkoop 37.363 38.632 35.313

Loonkosten artistiek leider 36.001 35.129 30.346

Loonkosten medewerker educatie 26.468 27.356 24.302

Ziekteverzuimverzekering 4.285 - 2.711

Loonkosten medewerker administratie 900 1.500 1.500

Scholingskosten 665 - -

Overige personeelskosten 567 4.500 1.638

Loonkosten stagiaire kantoor - - 475

157.561 159.810 141.939

Ontvangen uitkering ziekengeld - - -7.763

Ontvangen NOW 1.0 -5.496 - -14.723

Ontvangen NOW 3.1 -2.587 - -6.668

Ontvangen NOW 3.2 -9.195 -15.000 -

Ontvangen NOW 3.3 -7.424 -10.000 -

132.859 134.810 112.785

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijving activering website 1.970 1.970 1.970

Huisvestingskosten

Onderhoud onroerend goed 340 - -

Huur onroerend goed - - 5.413

Overige huisvestingskosten 3.200 5.400 -

3.540 5.400 5.413

Publiciteitskosten

Publiciteitskosten 3.689 1.397 2.900

3.689 1.397 2.900

Kantoorkosten

Overige kantoorkosten 1.308 2.000 2.431
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2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Overige materiële beheerslasten

Accountantskosten 2.612 1.500 2.334

Transportkosten - - 137

Zakelijke verzekeringen 795 1.500 1.045

Reiskosten - - 6

Overige algemene kosten 530 - 66

3.937 3.000 3.588

Financiële lasten

Bankkosten 104 500 -

Personeelsleden

Groningen, 9 mei 2022

Stichting Theater en Educatie Groningen

J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter) W.J. de Kok (penningmeester)

W.J.C. Luiten (algemeen lid) L.H. Post (algemeen lid)

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 2,4 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2020 waren dit 2,4 werknemers.
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