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Bestuursverslag

Algemeen
De oorspronkelijke rechtsvoorganger van stichting Beeld en Geluid Den Haag (hierna: Beeld en Geluid
Den Haag) is opgericht in 1929. Beeld en Geluid Den Haag bundelt alle kennis, digitale archieven en
collecties van het vroegere Persmuseum, het voormalige Museum voor Communicatie en het huidige
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Deze collecties vertegenwoordigen pers, journalistiek, media,
communicatie en technologie. Samen liggen ze aan de basis van Beeld en Geluid Den Haag.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door E. van Nispen tot Sevenaer in zijn functie als
bestuurder van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum.

Missie en visie

Missie
Bij Beeld en Geluid Den Haag brengen we actief mensen samen om te onderzoeken, te bespreken en te
ervaren hoe wij allemaal in media leven. Zo willen wij bijdragen aan een open en vrije samenleving waar
wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid
kernwaarden zijn.

Visie
Beeld en Geluid Den Haag brengt mediamakers, leerlingen, ouders, wetenschappers, onderwijzers,
bedrijven en publieke organisaties, professionals, (onderzoeks) journalisten in levenden lijve samen om
te onderzoeken en te bespreken hoe wij in media leven. Onze eigen (digitale) collecties zijn een deel
van deze media, die we zo vaak en voor zoveel mogelijk verschillende doeleinden beschikbaar stellen.
We bieden museale tentoonstellingen, onderwijs en diverse programmering die aansluit bij onze
omgeving en de actualiteit. Met wetenschappers en journalisten onderzoeken we hoe het vrije woord,
feiten en fictie zich verhouden tot de rol van technologie. Samen met onze partners ontwikkelen we
nieuwe gereedschappen om de gigantische hoeveelheid data op een verantwoorde manier te gebruiken
en te verspreiden.
Voor een gezond financieel resultaat is het cruciaal dat velen ons pand blijven vinden om meetings en
events te organiseren in een decor dat echt menselijk contact en media in brede zin ademt. De open
sfeer van het gebouw en de gastvrijheid van onze mensen zorgen ervoor dat samenkomen bij Beeld en
Geluid Den Haag altijd productief is.

Activiteiten 2020
Het jaar 2020 stond in het teken van de introductie van Beeld en Geluid Den Haag aan de wereld, met als
hoogtepunt de opening van de vernieuwde permanente tentoonstelling in september. De eerste week
van het jaar begon al meteen met een schot in de roos: een volle zaal en lovende reacties op de
debatavond ‘5 jaar Charlie Hebdo - een Ode aan de Persvrijheid’. Het was duidelijk dat de thema’s waar
we ons als Beeld en Geluid Den Haag op willen richten actueler zijn dan ooit:

1. Rol van media in de informatievoorziening in een democratie. Met daarbij ook focus op beeldvorming
en makercultuur.
2. Pers en Journalistiek die zowel door de opkomst van data en technologie als door maatschappelijke
veranderingen continu in transitie zijn, met speciale aandacht voor persvrijheid.
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Toen kwam maart: de coronapandemie en daarbij horende maatregelen braken het momentum volledig.
De zakelijke markt viel stil, publieksprogrammering werd geannuleerd, scholen bleven uit angst weg,
inhoudelijke partners - vaak ook zwaar getroffen - gingen in overlevingsstand en de teamvorming verliep
moeizamer door het thuiswerken.

Maar met name het team zette al heel snel moedig door: als een van de eerste locaties in Den Haag kozen
we resoluut voor digitale (zakelijke) events, we sloten partnerships om Den Haag toch nog een mooie
culturele zomer te geven (o.a. World Press Photo tentoonstelling), we verbouwden de entree om het
thema ‘media’ ook daar zichtbaar te maken en we konden versneld werken aan de totstandkoming van
de permanente tentoonstelling die we, tussen de lockdowns in, op 17 september konden openen.

Dus ondanks alles, blikken we terug op een mooi introductiejaar van Beeld en Geluid Den Haag. Hieronder
de cijfers in een notendop. Maar we voelen vooral dat het potentieel veel groter is - hopelijk kunnen we
daar in 2021 snel verder vorm aan geven.

Perswaarde €303.411

Persbereik 17.251.537

Museumbezoekers 5.258

Bezoekers publieksprogrammering 729

Onderwijs (aantal leerlingen) 650

Zakelijke Omzet €1.005.243

Zakelijke bezoekers 6.346

De social media kanalen zijn overgezet van COMM naar Beeld en Geluid Den Haag. Dit is heel secuur
gebeurd en gaf een fijn ‘startkapitaal’ aan volgers, maar heeft in het eerste jaar nog niet tot een grote
groei geleid. Ook de groei in het aantal nieuwsbriefabonnees was beperkt en wordt een aandachtspunt
in de marketingstrategie van 2021.

De aanloop naar de opening heeft zich in PR vooral vertaald in een (heel mooi) print resultaat. Bijna alle
landelijke dagbladen zijn bereikt (Trouw, Volkskrant, Parool, AD, Telegraaf) en uiteraard ook de regionale
kranten (Posthoorn, Den Haag Centraal, AD Den Haag).

Naast aandacht voor de opening (waarbij “mediawijzer het pand verlaten” vaak genoemd werd, die pay-
off blijkt nieuwswaardig), wist de World Press tentoonstelling en de cartoontentoonstelling Cartooning
for #PressFreedom de aandacht van de pers te trekken. Ook de samenwerking met ProDemos in het kader
van de Nacht van de dictatuur en de lezing over de De Brienne kist (waarmee we zelfs het NOS Journaal
haalden) zetten Beeld en Geluid Den Haag op de kaart.

De samenwerking met het Filmhuis Den Haag in het kader van ons gecombineerde lesprogramma rond
het belang van satire wist de aandacht van de lokale pers te trekken. Ook hier werd duidelijk; aandacht
en herkenning voor de urgentie van onze programma’s is er; nu nog de verzilvering in bezoekersaantallen
na het opheffen van de coronamaatregelen.
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Financieel
Het boekjaar 2020 wordt sterk beïnvloed door Corona:

 Begroot verlies 2020 : €1.118K
 Gerealiseerd verlies 2020 : €1.890K (voor bijdrage St. Museumfonds Zeestraat 80)

Het museumbezoek en de zakelijke markt zijn ver achtergebleven op de begrote opbrengsten door de
verschillende lockdowns in 2020. Het museum is door de coronamaatregelen slechts een aantal weken
open geweest voor publiek, wat heeft geleid tot een opbrengst die €144K lager is dan begroot. Ook de
ontvangst van scholen en professionals bleek niet mogelijk wat heeft geleid tot een opbrengst die €75K
lager is dan begroot. De zakelijke markt bleef echter het verst achter op de verwachting. Gedurende de
maanden maart tot en met augustus is bijvoorbeeld van de begrote opbrengst uit de zakelijke markt 27%
gerealiseerd (€718K begroot, €193K gerealiseerd). We hebben dan ook gebruik gemaakt van de volgende
steunmaatregelen vanuit de overheid:

 NOW 1 en 2 : €152K
 Tegemoetkoming vaste lasten : €  21K
 Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren : €    4K

De transitie van live evenementen naar online evenementen is echter succesvol! Vanaf september tot en
met december realiseren we 88% van onze begrote opbrengsten in een periode waarin grote
terughoudendheid bestond om events te organiseren. De beheerslasten zijn conform begroting
gerealiseerd. Enige uitzondering hierop is het onderhoud pand waar we noodzakelijk onderhoud versneld
hebben gerealiseerd.

Governance code Cultuur
Het bestuur van Beeld en Geluid Den Haag onderschrijft de Governance Code Cultuur en past de acht
principes toe:

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over
te dragen en/of te bewaren.

Beeld en Geluid Den Haag creëert culturele waarde voor en in de samenleving. Deze maatschappelijke
doelstelling biedt de organisatie ruimte voor dialoog met de stakeholders, gericht op de kansen,
betekenis en meerwaarde voor de de stad Den Haag, de omliggende regio en het land. Beeld en Geluid
voert een permanent open gesprek met klanten, bezoekers en vertegenwoordigers van de verschillende
doelgroepen over zowel user-experience, klanttevredenheid als de opbrengsten in termen van kennis,
bewustwording en vaardigheden.

2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft
gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen
gemotiveerd van af (pas toe óf leg uit).

Beeld en Geluid Den Haag kent op dit moment nog een bestuur-directiemodel, met één bestuurder. Het
bestuur van Beeld en Geluid Den Haag is medio 2020 overgegaan op de stichting Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid (rechtspersoon) en zo binnen het bereik van het toezicht op (ook) die stichting
komen. Vanaf dan is er sprake van een Raad van Toezicht model met een toezichthoudend orgaan.

3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
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In de statuten van Beeld en Geluid Den Haag zijn bepalingen opgenomen over de onafhankelijkheid van
de bestuurders / leden van de Raad van Toezicht en de relatie van Beeld en Geluid Den Haag tot het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In het bijzonder een specifiek artikel over beloning van
bestuurders en een bepaling over de vermogensbeschikking binnen Beeld en Geluid Den Haag in relatie
tot het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

In 2020 zijn (aanvullende) toezichtstaken en specifieke goedkeuringsrechten van de Raad van Toezicht
van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid jegens de Beeld en Geluid Den Haag afgesproken.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de
resultaten van de organisatie.

De directie van Beeld en Geluid Den Haag draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van
zaken en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische en maatschappelijke
belang, rekening houdend met de Governance Code Cultuur. In de statuten zijn doelstellingen
geformuleerd en het huidige directiereglement alsook de Code borgt de artistieke integriteit.
De directie wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. De directie maakt dus
geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de directie liggen vast in
statuten, een directiereglement en een procuratieregeling. Ook als er bestuurstaken gedelegeerd zijn
aan de directie blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het beleid en de
uitvoering.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie.

De organisatie van Beeld en Geluid Den Haag onderschrijft de principes van de Fair Practice Code en
past deze toe in de praktijk. Good governance maakt onderdeel uit van de kwaliteitszorg binnen de
organisatie. Cruciale functies binnen de organisatie zijn geborgd dankzij de intensieve inhoudelijke
samenwerking met en de organisatorische betrokkenheid van het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid.

7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een
professionele en onafhankelijke wijze uit.

Het bestuur vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige
wijze en richt zich daarbij op het culturele, economische en maatschappelijke belang van Beeld en
Geluid Den Haag, rekening houdend met de Governance Code Cultuur.

8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. Dit is tevens geborgd in de statuten van Beeld
en Geluid Den Haag. Het bestuur van Beeld en Geluid Den Haag is verantwoordelijk voor het naleven
van de Governance Code Cultuur en de verankering in de organisatie.
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Vooruitblik
Voor de komende jaren hebben we vijf overkoepelende doelstellingen geformuleerd, die aangeven
waar we op het einde van de huidige transitiefase willen staan. De realisatie van deze brede
doelstellingen vergt acties op verschillende fronten, van bv. verschillende activiteiten voor
uiteenlopende doelgroepen tot het opzetten van kennis- en samenwerkingsnetwerken. De Key
Performance Indicators (kpi’s) die in de jaarplannen worden beschreven met betrekking tot activiteiten
en bezoekers zullen steeds moeten bijdragen aan deze doelstellingen.

Museum & presentaties
In 2021 staat er een interactieve en aantrekkelijke museale opstelling die door verschillende
leeftijdsgroepen wordt gewaardeerd (met een gemiddelde van minimaal 7,5). De missie van het nieuwe
Haagse mediamuseum wordt niet alleen gevoeld door de museumbezoeker die tegen betaling de
museale vloeren bezoekt, maar ook door alle andere bezoekers in het hele pand door middel van
wisselende pop-up tentoonstellingen, artistieke ‘conversation pieces’ of scenografie (van bijv. een
debatreeks). Zodoende laten we iedereen die over de drempel stapt zich bewuster worden van en
kennis opdoen en zich een mening vormen over de rol van media in hun eigen ontwikkeling, sociale
verbindingen en maatschappelijke en politieke kwesties.

Programmering
In 2024 is Beeld en Geluid Den Haag een gewaardeerde, herkenbare en toegankelijke plek van
ontmoeting, debat en andere programmering in Den Haag als het gaat om de rol van media in de
samenleving. Dit zien we als een belangrijke taak van een modern museum dat de voorgestelde nieuwe
ICOM definitie2 volledig omarmt, waarin inclusie, ontmoeting, een kritische dialoog en partnerschap
met diverse gemeenschappen centraal staat. In eerste instantie in Den Haag en omstreken, maar daarna
ook landelijk.

Educatie
Beeld en Geluid Den Haag draagt bij aan een mediawijzere en open samenleving. In 2021 staan al onze
educatieve activiteiten in het teken hiervan. Naast een bezoek aan ons museum, biedt het volgen van
een workshop of een lezing handvatten om als kritisch bewuste mediaconsument in het leven te staan.
Dit omvangrijke thema maken we behapbaar voor diverse doelgroepen door verschillende invalshoeken
te kiezen voor ons educatie aanbod en ons primair op nieuwswijsheid te richten. Voor het onderwijs
richten we ons primair op het Voortgezet Onderwijs en MBO.

Collectie
In 2023 heeft de collectie een nieuwe huisvesting met betere mogelijkheden om deze te consulteren.
Gekoppeld aan de verhuizing zal ook de metadatering, digitaliseringsgraad, maar vooral ook de kennis
omtrent de collectie verbeterd worden. Dat laatste niet alleen bij eigen medewerkers, maar ook bij
onderzoekers en andere partner kennisinstellingen middels het stimuleren van onderzoek naar én
publicaties over de collectie. De collectie zal - evenals de collectie van Beeld en Geluid in Hilversum - in
toenemende mate digitaal beschikbaar zijn in het pand van het museum voor het algemene publiek.

Bedrijfsvoering
In 2023 heeft Beeld en Geluid een gezonde financieringsmix die veel minder afhankelijk is van de
zakelijke events zoals symposia en conferenties door derden. Door intensieve samenwerkingen met
andere culturele en maatschappelijk betrokken instellingen kunnen we tegen lagere kosten meer
programmeren en nog meer bezoekers en partners bereiken.
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Impact Covid-19 op continuïteit
Ondanks alle positieve activiteiten, is Beeld en Geluid Den Haag hard geraakt door de
Coronamaatregelen die gedurende 2020, maar ook in 2021 zijn genomen. Voor zover mogelijk is
gebruik gemaakt van de steunmaatregelen die de overheid, maar ook particuliere fondsen als het
Mondriaanfonds bieden. Deze compensaties voorkomen echter niet dat Beeld en Geluid Den Haag een
groter beroep moet doen op financiering vanuit St. Museumfonds Zeestraat 80 dan gepland.

Voor 2021 zal financiering vanuit St. Museumfonds Zeestraat 80 nog volledig mogelijk zijn. In 2022 zal
moeten worden gestart met alternatieve juridische- of financieringsvormen om de continuïteit van
Beeld en Geluid Den Haag te waarborgen. Een taskforce met medewerkers van Beeld en Geluid Den
Haag en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid werkt nu volgens een planning om te komen tot
een besluit hierover in het 3e kwartaal van 2021.
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Jaarrekening 2020
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Balans op 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

€ € € €
ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Verbouwing en Inrichting 3.925.705 3.870.039
Hardware en software 198.516 224.758
Inventaris 3.513.580 4.024.320
Collectie 1 1
Activa in ontwikkeling - 21.000

7.637.802 8.140.118
Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 238.074 92.811
Belastingen en sociale verzekeringen 24.421 44.514
Overige vorderingen en overlopende
activa 243.749 289.652

506.244 426.977

Liquide Middelen 81.983 127.425

8.226.029 8.694.520

31 december 2020 31 december 2019
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€ € € €
PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene Reserve 782.005 862.736
782.005 862.736

Langlopende schulden

Investeringsbijdrage 6.087.068 6.590.659
Vooruitvangen huurbijdragen 96.168 105.792

6.183.236 6.696.451

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen op bestellingen 68.142 -
Crediteuren 253.566 229.454
Belastingen en sociale verzekeringen 23.209 24.298
Overige schulden en overlopende passiva 915.871 881.581

1.260.788 1.135.333

8.226.029 8.694.520

31 december 2020 31 december 2019
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Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

Baten € € €

Subsidies en bijdragen 1.810.000 - 1.799.586
Faciliteiten en diensten 1.079.007 1.732.004 1.419.110
Entreegelden 27.886 273.345 65.883
Overige opbrengsten 217.815 165.946 63.891

Totaal baten 3.134.708 2.171.295 3.348.471

Lasten

Personeelslasten 1.092.932 921.774 1.106.856
Afschrijvingen 173.048 191.375 162.658
Faciliteiten en diensten 663.926 1.197.507 787.659
Huisvestingskosten 664.456 615.411 722.359
ICT kosten 133.399 91.082 143.173
Kantoorkosten 66.848 20.000 143.000
Collectie 71.449 - 39.358
PR en marketing 170.198 226.000 67.642
Advies en controle 91.294 26.000 85.480
Tentoonstellingen 87.889 - 7.283

Totaal lasten 3.215.439 3.289.149 3.265.468

Resultaat boekjaar -80.731 -1.117.854 83.003

Resultaat bestemming
Ten gunste/laste van de algemene reserve -80.731 -1.117.854 83.003
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Kasstroomoverzicht over 2020
2020 2019

Bedrijfsresultaat -80.731 83.002

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 877.639 851.662
Vrijval dekkingsbijdrage investeringen -704.591 -689.004
Vrijval vooruitontvangen huurbijdragen -9.624 -9.624

163.424 153.034

82.693 236.036
Mutaties in werkkapitaal
Voorraden - 19.286
Vorderingen -79.267 144.743
Kortlopende schulden 125.456 -472.413
Kasstroom uit operationele activiteiten 46.189 -308.384

Investeringen in:
Materiële vaste activa -375.324 -41.711
Investeringsbijdrage NIBG 201.000 -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -174.324 -41.711

Totaal kasstroom -45.442 -114.059

Liquide middelen per 1-1 127.425 241.484
Liquide middelen per 31-12 81.983 127.425

Mutatie liquide middelen -45.442 -114.059
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020

Algemeen
De stichting heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te bevorderen door:
A. een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van communicatie, journalistiek
en media door een breed en divers publiek in Den Haag en omstreken wordt ervaren, besproken en
geïnterpreteerd;
B. het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken en toegankelijk maken van
voorwerpen, media-uitingen en data, die een collectie van nationale betekenis vormen op het gebied
van communicatie, journalistiek en media en alles wat daarmee samenhangt, waaronder museale
voorwerpen behorende tot het nationale culturele en industriële erfgoed, en het verrichten van al
hetgeen dienstig is ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
"Organisaties zonder winststreven".

Alle bedragen worden, tenzij anders vermeld, weergegeven in euro’s.

Continuïteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Beeld en Geluid Den Haag. Echter, als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de
verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog
volgen, hebben belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit
moment nog niet geheel te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen hebben
impact op de ontwikkeling van de baten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van Beeld en
Geluid Den Haag. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Beeld en Geluid Den Haag komt
daardoor onder druk te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de
continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen
beschikbaar ter ondersteuning van instellingen. Beeld en Geluid Den Haag maakt waar mogelijk gebruik
van deze maatregelen. Het bestuur van Beeld en Geluid Den Haag acht een duurzame voortzetting van
de activiteiten niet onmogelijk. Dit baseert zij op het volgende:

- de financiële positie van Beeld en Geluid Den Haag per balansdatum
- de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid
- de afbouw van Coronamaatregelen waarbij museumbezoek en live evenementen gedurende

2021 weer (gedeeltelijk) mogelijk gaan zijn
- de intensivering van de samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
- de alternatieve juridische en financieringsvormen

De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de
instelling.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de
afschrijvingen of lagere marktwaarde. Afhankelijk van de vermoedelijke gebruiksduur vindt afschrijving
plaats op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
Het instituut beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een materieel vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de reële waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als
de boekwaarde van een actief hoger is dan de reële waarde; de reële waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve
markt. Een bijzondere waardevermindering wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en
lasten. 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.

Investeringsbijdrage
Van St. Museumfonds Zeestraat 80 en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, zijn bijdragen
ontvangen voor dekking van investeringen. Deze bijdrage neemt naar rato af met de afschrijvingen over
deze investeringen en wordt jaarlijks in mindering gebracht op de afschrijvingskosten.

Vorderingen
Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vervolgens
worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Op de vorderingen wordt
een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis
van een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden in de waardering.

Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste
verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bijdragen en subsidies
Bijdragen van St. Museumfonds Zeestraat 80 vinden plaats op basis van voorschotten aan de hand van
de maandelijkse liquiditeitsprognose. Het bestuur stelt jaarlijks achteraf de bijdrage vast op basis van
het gerealiseerde exploitatieresultaat van stichting Beeld en Geluid Den Haag.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
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Overheidssubsidies
De stichting heeft in 2020 de volgende overheidssubsidies verwerkt:

 Subsidie op basis van de NOW-regeling 1.0 ten bedrage van totaal €116.058. De NOW 1.0 dient
nog definitief ingediend te worden bij het UWV. Aan de hand van het werkelijk gerealiseerde
omzetverlies over de gekozen meetperiode en de loonkosten van de maanden april-juni 2020 is
berekend welk recht op tegemoetkoming de stichting heeft. Dit bedrag is in de jaarrekening
verwerkt;

 Subsidie op basis van de NOW-regeling 2.0 ten bedrage van totaal €151.004. De NOW 2.0 dient
nog definitief ingediend te worden bij het UWV. Aan de hand van het werkelijk gerealiseerde
omzetverlies over de gekozen meetperiode en de loonkosten van de maanden juli-oktober
2020 is berekend welk recht op tegemoetkoming de stichting heeft. Dit bedrag is in de
jaarrekening verwerkt.

Bovengenoemde subsidies zijn verantwoord onder de overige opbrengsten.

De stichting heeft in 2020 de volgende tegemoetkomingen van de overheid verwerkt:
 Tegemoetkoming vaste lasten ten bedrage van totaal €20.545. Aan de hand van het werkelijk

gerealiseerde omzetverlies over de periode juni-september 2020 en het percentage aan vaste
lasten op basis van de van toepassing zijnde SBI code is berekend welk recht op
tegemoetkoming de stichting heeft. Dit bedrag is in de jaarrekening verwerkt.

 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren ten bedrage van €4.000
Bovengenoemde tegemoetkomingen zijn als afzonderlijke post in mindering gebracht op de
kantoorkosten.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op
de balans opgenomen.

Belastingen
De Stichting is bij de oprichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting en heeft sindsdien activiteiten
uitgevoerd die in lijn zijn met de destijds voorgenomen missie en visie. De financieringsbronnen van de
Stichting zijn deels vrijgesteld en deels belast voor de omzetbelasting. Hierdoor kan de Stichting niet
alle voorheffing in aftrek nemen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is in onderstaand overzicht weergegeven:

De collectie heeft een boekwaarde van € 1. De marktwaarde van de collectie is niet betrouwbaar te
bepalen.

In 2020 is de begane grond heringericht tot ontmoetingsplek. Verder is de vaste tentoonstelling volledig
vernieuwd. Zowel de herinrichting van de begane grond als de vernieuwing van de vaste tentoonstelling
zijn tot stand gekomen in (financiële) samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
en geactiveerd onder de post ‘Verbouwing en inrichting’. Tenslotte is een nieuwe website aangeschaft en
ingericht. Deze is geactiveerd onder de post ‘Hardware en software’.

Verbouwing
en

inrichting

Hardware
en Software

Inventaris Collectie Activa in
ontwikkeling

Totaal

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 4.433.384 406.799 5.134.163 1 21.000 9.995.347
Cummulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -563.345 -182.041 -1.109.843 - - -1.855.229

3.870.039 224.758 4.024.320 1 21.000 8.140.118

Mutaties
Investeringen 334.176 58.003 4.145 - - 396.324
Desinvesteringen -31.543 -29.486 -9.879 - -21.000 -91.908
Afschrijving desinvesteringen 31.543 29.486 9.879 - - 70.908
Afschrijvingen -278.510 -84.244 -514.885 - - -877.639

55.666 -26.241 -510.740 - -21.000 -502.315

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 4.736.017 435.315 5.128.429 1 - 10.299.762
Cummulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -810.312 -236.799 -1.614.849 - - -2.661.960

3.925.705 198.516 3.513.580 1 - 7.637.802

Afschrijvingspercentage
- Bouwkundig deel 4% 20% 10% 0% 0%
- Verbouwingen 20%
- Tentoonstellingen 10%
- Klimaat- en brandinstallaties 10%
- Electrische- en warmte installaties 6,67%
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Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Een voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk gezien de beperkte ouderdom van de
openstaande posten.

Belastingen en sociale verzekeringen

De vordering ultimo 2020 heeft betrekking op de nog te ontvangen omzetbelasting over de maand
december.

Overige vorderingen en overlopende activa

De vooruitbetaalde bedragen hebben hoofdzakelijk betrekking op vooruitbetaalde huur met betrekking
tot het eerste kwartaal 2021 voor het pand.

Liquide middelen

Het gehele banksaldo per 31 december 2020 is direct opeisbaar zonder kosten.

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Debiteuren 238.074 92.811

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Omzetbelasting 24.421 44.514

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Kasgeld 549 654
Bankrekeningen 81.434 126.771

81.983 127.425

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Nog te ontvangen/factureren bedragen 48.443 21.726
Vooruitbetaalde bedragen 120.306 192.926
Borgstellingen 75.000 75.000

243.749 289.652
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Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uitsluitend uit de algemene reserve. Het verloop van het eigen vermogen is
in onderstaand overzicht weergegeven:

Langlopende schulden
Investeringsbijdrage

Van St. Museumfonds Zeestraat 80 en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, zijn bijdragen
ontvangen voor dekking van investeringen. Deze bijdrage neemt naar rato af met de afschrijvingen over
deze investeringen en wordt jaarlijks in mindering gebracht op de afschrijvingskosten.

Vooruitontvangen huurbijdragen

De vooruitontvangen huurbijdragen hebben betrekking op huurkortingen bij aanvang van de
huurovereenkomst die gedurende de looptijd in mindering worden gebracht op de huurkosten.

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Stand per 1 januari 6.590.659 7.279.663
Investeringsbijdrage 201.000 -

6.791.659 7.279.663
Vrijval boekjaar -704.591 -689.004

6.087.068 6.590.659

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vooruitontvangen huurbijdragen 96.168 105.792

Algemene reserve

Stand per 1 januari 2020 862.736

Resultaat boekjaar -80.731
Dotatie -
Onttrekking -

Stand per 31 december 2020 782.005
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Kortlopende schulden

Vooruitontvangen op bestellingen

Gedurende 2020 zijn vooruitbetalingen gedaan op evenementen die wegens aangescherpte
Coronamaatregelen zijn geannuleerd. Met de betreffende afnemers is afgesproken dat deze
vooruitbetalingen in mindering worden gebracht op in 2021 nog af te nemen evenementen.

Belastingen en sociale verzekeringen

De schuld inzake belastingen en sociale verzekeringen heeft betrekking op de nog af te dragen
loonheffing over de maand december.

Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De nog te betalen bedragen betreft grotendeels de schuld aan St. Museumfonds Zeestraat 80 inzake de
overname van de verplichting aan het Nationaal Archief die in 2019 heeft plaatsgevonden.

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Nog te betalen accountantskosten 6.838 8.000
Nog te betalen vakantietoeslag 22.527 35.119
Reservering vakantiedagen 23.664 17.779
Nog te betalen bedragen 859.817 820.026
Overlopende Passiva 3.025 657

915.871 881.581
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huur

Met Stichting Administratiekantoor Seastreet is per 10 februari 2017 voor de huur van De Ruyterstraat 67,
Den Haag, een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 13 jaar en 10 maanden, tot en met 31
december 2030, met een optie tot verlenging van 5 jaar tegen een vergoeding van € 90.000 per jaar
(indexering jaarlijks per 1 september, (2015=100)) en een opzegtermijn van 12 maanden. In afwijking tot
het voorgaande zijn partijen op 16 april 2020 eenmalig overeengekomen dat de huurder tussen 1 april
en 31 december 2023 het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. De huur wordt dan 9 maanden
na opzegging, uiterlijk per 30 september 2024 beëindigd.

Met Stichting Administratiekantoor Seastreet is per 1 juni 2017 voor de huur van Zeestraat 82, Den Haag,
een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 13 jaar en 7 maanden, tot en met 31 december 2030,
met een optie tot verlenging van 5 jaar tegen een vergoeding van € 210.000 per jaar (indexering jaarlijks
per 1 juni, (2015=100)) en een opzegtermijn van 12 maanden. In afwijking tot het voorgaande zijn partijen
op 16 april 2020 eenmalig overeengekomen dat de huurder tussen 1 april en 31 december 2023 het recht
heeft om de overeenkomst op te zeggen. De huur wordt dan 9 maanden na opzegging, uiterlijk per 30
september 2024 beëindigd.

COMM Horeca en Catering B.V.

COMM Horeca en Catering BV, onderdeel van Food Concepts + Hospitality Management BV, exploiteerde
tussen 19 december 2017 en 31 december 2021 de Horecadiensten en – producten en de Banqueting in
Beeld en Geluid Den Haag. Conform de overeenkomst droeg Beeld en Geluid Den Haag de ontvangen
vergoedingen voor de horecaproducten af aan COMM Horeca en Catering BV en ontving Beeld en Geluid
Den Haag van COMM Horeca provisies, bestaande uit een vaste provisie voor het gebruik van de
voorzieningen en een variabele vergoeding, welke afhankelijk was van de gerealiseerde volumes. De
overeenkomst met COMM Horeca en Catering BV is per 31 december 2020 geheel beëindigd. In 2022
gaat Beeld en Geluid verder met een andere horeca-partner.

Company Webcast

Met Company Webcast BV is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij Company Webcast
onder eigen label in het museum een Webinar studio exploiteert. De overeenkomst is aangegaan per 31
augustus 2017 en loopt tot 1 januari 2026. Tussentijds heeft Beeld en Geluid Den Haag eenmalig het recht
om tussen 31 juli en 31 december 2020 de overeenkomst op te zeggen. Overeenkomstig met de
aangepaste afspraken tussen Beeld en Geluid Den Haag en Stichting Administratiekantoor Seastreet, is
ook de overeenkomst met Company Webcast aangepast met een einddatum van 31 december 2022.

Beeld en Geluid Den Haag heeft de verplichting tot het beschikbaar stellen van de ruimte. Company
Webcast verplicht zich tot het betalen van vergoedingen voor gerealiseerde Webinars en aanverwante
producten en diensten. Tot zekerheid van de nakoming van alle verbintenissen uit de overeenkomst is
een pandrecht gevestigd op de inrichting van de studio. Ter zake van het bedongen pandrecht is de
overeenkomst geregistreerd bij de belastingdienst.
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CSU

Met CSU is per 1 november 2017 een overeenkomst aangegaan, welke eindigt per 1 januari 2021 voor
facilitaire dienstverlening, zoals schoonmaak, security en sanitaire voorzieningen voor jaarlijks € 101.462
exclusief BTW. Met ingang van 2019 zijn de afspraken herzien en is een reductie op de contractwaarde
gerealiseerd van € 45.000. In 2020 is de dienstverlening van CSU aangepast ten gevolge van de corona-
maatregelen. In het najaar van 2020 zijn gesprekken met CSU gestart voor een aangepaste overeenkomst
passend bij de nieuwe situatie na corona en heropening van het museum.

KPN

KPN sponsort gedurende 5 jaar, tot en met 31 december 2022, een glasvezel-internetverbinding voor een
jaarlijks bedrag van € 20.000. Beeld en Geluid Den Haag stelt daartegenover kortingen op zaalverhuur en
diverse voorzieningen aan KPN personeel.

Detron ICT groep

Op 16 mei 2017 is overeengekomen dat Detron ICT Groep de ICT dienstverlening verzorgt het beheer
van de ICT-omgeving, voor een periode van 36 maanden, met stilzwijgende verlenging van 12 maanden.
Het beheer omvat cloud services, back-up voorzieningen en licenties en diensten voor videoconferencing,
totaal voor € 108.900 per jaar, exclusief jaarlijkse indexering. In het voorjaar van 2019 nam Beeld en Geluid
Den Haag enkele diensten in eigen beheer om zo een reductie in ICT kosten te realiseren. In 2020 zijn
gesprekken gestart om in 2021 nog meer ICT diensten anders in te richten om kosten te besparen.
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Baten

Subsidies en bijdragen

Faciliteiten en diensten

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten hebben hoofdzakelijk betrekking op overheidssteun voor het wegvallen van
inkomsten als gevolg van Coronamaatregelen. De stichting heeft voor €151.673 gebruik gemaakt van
de NOW 1 en NOW 2 regelingen.

2020 2019
€ €

Bijdrage St. Museumfonds Zeestraat 80 1.810.000 1.799.586

2020 2019
€ €

Sponsoring 59.963 70.004
Verkoop goederen 1.899 26.099
Verhuur 227.734 467.727
Meeting en events 611.936 208.873
Verkoop Museumjaarkaart - 8.663
Rondleidingen 75 3.134
Verkopen restaurant 177.400 634.610

1.079.007 1.419.110
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Lasten

Personele lasten

Op 31 december 2020 waren 12,5 medewerkers (2019: 12,2 medewerkers) fulltime werkzaam binnen de
Stichting.

De lonen en salarissen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De overige personeelslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Afschrijvingen

2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 660.701 740.225
Sociale lasten 119.922 114.370
Pensioenlasten 33.961 39.531
Overige personeelslasten 278.348 212.730

1.092.932 1.106.856

2020 2019
€ €

Bruto Lonen 636.591 707.985
Ontslagvergoedingen 6.963 6.951
Overige lonen en salarissen 40.294 40.024
Ontvangen ziekengeld uitkeringen -23.147 -14.735

660.701 740.225

2020 2019
€ €

Uitzend en inhuurkrachten 273.039 194.489
Onkostenvergoedingen 5.308 7.745
Remuneratie RvT - 10.496

278.347 212.730

2020 2019
€ €

Verbouwing en inrichting 278.510 256.814
Hardware en software 84.244 79.537
Inventaris 514.885 515.311

877.639 851.662
Vrijval investeringsbijdrage -704.591 -689.004

173.048 162.658
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Faciliteiten en diensten

Huisvestingskosten

ICT kosten

De ICT kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op het externe beheer van ondermeer cloud services,
back-up voorzieningen en licenties en diensten voor videoconferencing.

Kantoorkosten

2020 2019
€ €

Museumwinkel 955 33.203
Inkoopkosten Museumjaarkaart - 4.512
Restaurant 975 21.127
Inkoop meetings en events 661.996 728.817

663.926 787.659

2020 2019
€ €

Huur onroerende zaak 304.559 298.381
Onderhoudskosten 110.096 124.306
Gas, water en licht 133.803 180.184
Schoonmaakkosten 73.480 65.485
Beveiligingkosten 14.693 21.114
Belastingen en heffingen 11.013 10.593
Overige huisvestingkosten 16.171 22.296
Verhuiskosten 641 -

664.456 722.359

2020 2019
€ €

Telefoon 6.776 13.011
Kantoorbenodigdheden en drukwerk 6.521 2.773
Contributies en abonnementen 14.713 17.803
Verzekering 53.422 60.014
Porti en verzendkosten 192 444
Bestuur en representatie 2.968 35.219
Kantoorinventaris 5.349 4.405
Overige kantoorkosten 1.452 9.331
Af: TVL en TOGS -24.545 -

66.848 143.000
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Collectie

PR en marketing

Advies en controle

Tentoonstellingen

2020 2019
€ €

Educatie 44.798 3.565
Presentatie 43.091 3.718

87.889 7.283

2020 2019
€ €

Corporate promotie 118.045 43.918
Online communicatie en CRM 24.119 13.293
Drukwerk en opmaak 13.039 8.739
Organisatie evenementen 14.995 1.692

170.198 67.642

2020 2019
€ €

Digitalisering 44.437 -
Acquisitie - 95
Opslagkosten 27.012 3.751
Onderhoudskosten - 35.512

71.449 39.358

2020 2019
€ €

Accountantskosten 15.546 20.866
Advieslasten 75.748 64.614

91.294 85.480



26

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van wezenlijke invloed zijn op het
eigen vermogen ultimo 2020 of het exploitatieresultaat over 2020.

Voorstel tot resultaatbestemming

Het bestuur wordt voorgesteld het exploitatieresultaat over 2020 van €80.731 ten laste van de algemene
reserve te brengen. Dit voorstel is reeds in de balans verwerkt.

’s-Gravenhage, 17 juni 2020
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Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Beeld en Geluid Den Haag

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 8 tot en 26 opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting
Stichting Beeld en Geluid Den Haag te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Stichting Beeld en Geluid Den Haag
op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2020;

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

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

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Beeld en Geluid Den Haag 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

• het verslag van het bestuur;

• de overige gegevens.

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

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.

Utrechtseweg 51

Postbus 2003

1200 CA  Hilversum

T 035 623 98 19

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

1071 LJ  Amsterdam

T 020 379 26 00

www.kamphuisberghuizen.nl

BTW NL8175.87.822.B.01

BANK Rabobank 11.41.66.579

BIC RABONL2U

IBAN NL19RABO0114166579



Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag
van het bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving 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 instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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 materiele 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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Hilversum, 17 juni 2021

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand Msc RA



Bijlage bij de controleverklaring:

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 controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

• 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 instelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling 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 met governance belaste personen 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.
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