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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde

T.a.v. het bestuur

Herenwaard 17-19

3078 AK  ROTTERDAM

Rotterdam, 26 maart 2021

Referentie: 500.208/MdL/RdB/2021.xxx

Behandeld door: R.L. de Balbiaan

Geacht bestuur,

1.1  Verklaring

Ontbreken van de verklaring

 

Aangezien de werkzaamheden in het kader van het samenstellen van de jaarrekening nog niet zijn afgerond, is

in deze concept-jaarrekening nog geen verklaring opgenomen. Na afronding van onze werkzaamheden zal een

verklaring worden afgegeven.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

Directie

Boekjaar

Doelstelling

Blijkens de akte d.d. 8 oktober 2009 werd de stichting ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24473630.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

B. van den Bosch – voorzitter

M. Masselink – secretaris

E.M. de Jong – penningmeester

D.P. Schwab – algemeen bestuurslid

K. Enkhuizen – algemeen bestuurslid

De doelstelling van ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door mevrouw I. van Lierop.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar

-De stichting heeft ten doel, het realiseren van een breed en divers kunst- en cultuuraanbod voor kinderen,

jongeren, volwassenen en ouderen, met name woonachtig in IJsselmonde.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 950.536 100,0% 1.061.068 100,0%

Bruto exploitatieresultaat 950.536 100,0% 1.061.068 100,0%

Lonen en salarissen 200.864 21,1% 169.070 15,9%

Sociale lasten 53.513 5,6% 43.421 4,1%

Pensioenlasten 22.625 2,4% 12.257 1,2%

Overige personeelskosten 20.164 2,1% 88.487 8,3%

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.653 0,3% 91 0,0%

Huisvestingskosten 491.146 51,7% 469.978 44,3%

Verkoopkosten - 0,0% 650 0,1%

Kantoorkosten 14.666 1,5% 15.318 1,4%

Organisatiekosten 64.704 6,8% 47.111 4,4%

Activiteitenkosten 83.361 8,8% 236.787 22,3%

Beheerslasten 953.696 100,3% 1.083.170 102,0%

Exploitatieresultaat -3.160 -0,3% -22.102 -2,0%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 228 0,0% 1.037 0,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.051 -0,1% -358 0,0%

Som der financiële baten en lasten -823 -0,1% 679 0,1%

Resultaat -3.983 -0,4% -21.423 -1,9%

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

op de staat van baten en lasten.

20192020
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Overige personeelskosten 68.323

Verkoopkosten 650

Kantoorkosten 652

Activiteitenkosten 153.426

223.051

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 110.532

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 809

Stijging van:

Lonen en salarissen 31.794

Sociale lasten 10.092

Pensioenlasten 10.368

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.562

Huisvestingskosten 21.168

Organisatiekosten 17.593

Rentelasten en soortgelijke kosten 693

205.611

Stijging resultaat 17.440

 

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 17.440. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Inleiding 

Het jaar 2020 ging voor Islemunda veelbelovend van start met enorm veel activiteiten en bezoekers 

in de eerste maanden van het jaar. Er waren activiteiten van de vaste en eenmalige 

programmapartners, de studio’s werden intensief gebruikt door nieuwe makers, elke dinsdagavond 

kwam amateurtalent uit de wijk naar Open Studio Islemunda en het onderwijs kwam over de vloer. 

Islemunda was met twee projecten aangesloten bij het Stadsprogramma van het 

Eurovisiesongfestival in Rotterdam. 

Op 12 maart 2020 kondigde het kabinet verregaande landelijke maatregelen aan ter bestrijding van 

het corona-virus. Islemunda kon niet anders dan diezelfde dag de deuren van het theater sluiten. 

Onze huisgenoten en programmapartners, Bibliotheek IJsselmonde en het Rotterdams Wijktheater, 

namen tegelijkertijd hetzelfde besluit. Een paar dagen later, op 15 maart 2020, was ook onze 

horecapartner Brasserie op Zuid verplicht om haar deuren te sluiten. Ons pand is in 2020 uiteindelijk 

111 dagen – verdeeld over drie periodes - verplicht gesloten geweest. 

Zo kreeg 2020 een onverwachte en drastische wending, die uiteindelijk heeft gezorgd voor lage 

bereikcijfers en een forse terugval in activiteiten en eigen inkomsten. Met steun vanuit de overheid 

en fondsen aan de ene kant en bezuinigingen aan de andere kant hebben we 2020 uiteindelijk toch 

nog met een klein negatief resultaat weten af te sluiten.  

De grootste pijn van 2020 zit in het feit dat we niet die laagdrempelige culturele ontmoetingsplek 

konden zijn voor jong en oud uit IJsselmonde. Spontaan binnenlopen voor een kopje koffie, met 

vriendinnen naar de film, meedoen aan Open Studio of ongedwongen genieten van een concert in 

een volle zaal kon allemaal niet meer. Uiteraard hebben we gedaan wat mogelijk was binnen de 

voortdurend veranderende coronamaatregelen. Maar feit was dat een bezoek aan Islemunda een 

strak georganiseerde operatie werd, met een gezondheidscheck, hygiënemaatregelen en anderhalve 

meter afstand. 

In dit bestuursverslag kijken we terug op de gang van zaken en het gevoerde beleid in 2020.  

Coronamaatregelen en aanpassingen 

Vanaf 12 maart 2020 zijn de bedrijfsvoering en programmering van Islemunda volledig bepaald door 

de coronamaatregelen in het algemeen en het coronaprotocol voor theaters in het bijzonder. Op 

gezette tijden veranderden deze, afhankelijk van de ontwikkeling van het virus. Het verloop van de 

maatregelen in 2020 is globaal als volgt: 

12 maart tot 1 juni sluiting voor publiek  

1 juni tot 4 november  open voor max. 30 personen per ruimte, anderhalve meter afstand, 

vaste zitplaats, gezondheidscheck en reserveren verplicht 

Vanaf 14 oktober sluiting van horecafunctie   

4 tot 19 november  sluiting voor publiek 

19 november tot 15 december open voor max. 30 personen per ruimte, anderhalve meter afstand, 

vaste zitplaats, gezondheidscheck en reserveren verplicht, geen horeca 

Vanaf 1 december mondkapje verplicht  

15 t/m 31 december sluiting voor publiek 

 



Tijdens de eerste periode van sluiting hebben we 13 videoclips gemaakt met (amateur)muzikanten 

uit IJsselmonde en Rotterdam. Deze Islemunda Sessions Online werden wekelijks op een vast 

moment verspreid via onze sociale media. Het was een manier om in contact te blijven met het 

publiek en om toch iets te kunnen betekenen voor muzikanten, die ook door corona 

noodgedwongen thuis zaten. Dit online concept is na de eerste lockdown voortgezet als live 

programma met publiek.  

Na de eerste periode van sluiting is Islemunda alle programmering gaan organiseren in de 

theaterzaal, de grootste publieksruimte in het pand. Ook de films werden gescreend in deze zaal 

omdat in de kleine filmzaal bij toepassing van de anderhalve meter regel slechts 9 stoelen 

overbleven voor gebruik. In de theaterzaal (normaal 120 stoelen op een tribune) was er ruimte voor 

maximaal 30 mensen, maar in de meeste gevallen kozen we ervoor om niet verder te gaan dan 25 

bezoekers. Soms werden voorstellingen en films twee keer achter elkaar gespeeld om zodoende een 

groter publieksbereik te krijgen. Verhuringen konden ook plaatsvinden voor maximaal 30 mensen. 

Elke activiteit vroeg om maatwerk.  

Met een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds hebben we de theaterzaal sfeervol kunnen 

aanpassen naar de 1,5 meter situatie. Met nieuwe en vintage fauteuils, bankjes, tafeltjes en tapijten 

is een gezellige en intieme clubsfeer gecreëerd. Ondanks het geringe aantal bezoekers en de 

verplichte afstand tussen bezoekers, heeft deze herinrichting gezorgd voor een positieve 

publieksbeleving in de zaal. Bezoekers waren positief over het gevoel van intimiteit en gastvrijheid; 

echt een avondje uit.  

Programmering 

Islemunda werkt met uiteenlopende programmapartners samen om een zo breed en divers mogelijk 

programma te presenteren in Islemunda. Met elke programmapartner wordt een jaarplan gemaakt. 

Vaste programmapartners zijn het Rotterdams Wijktheater, Productiehuis Flow, Bibliotheek 

Rotterdam, Cultuurraad voor Ouderen IJsselmonde, IMPACT, PT010 en Theatergroep Mangrove.  

Medio 2020 hebben we de jarenlange samenwerking met Stichting En…Actie!, verantwoordelijk voor 

de filmprogrammering, in goed overleg beëindigd. De filmprogrammeur van deze stichting heeft zijn 

werkzaamheden voor Islemunda wel voortgezet, maar dan rechtstreeks in opdracht van Islemunda. 

De programmering van de andere programmapartners is vanwege Covid-19 nooit definitief 

vastgelegd voor 2020, omdat er voortdurend sprake was van noodzakelijke annuleringen en 

verplaatsingen. De beoogde vernieuwing van programmapartners is vanwege Covid-19 in 2020 ook 

uitgebleven.   

Naast vaste programmapartners zijn er door het jaar heen uiteenlopende organisaties, individuele 

makers en wijkinitiatieven waarmee op incidentele basis wordt samengewerkt om een zo 

aansprekend en laagdrempelig mogelijk cultureel programma in Islemunda samen te stellen.   

In een separaat activiteitenverslag staat een uitgebreide beschrijving van het programma van 

Islemunda van 2020.  

Marketing & communicatie 

Door de manier van programmeren ligt de eerste verantwoordelijkheid voor publiekswerving bij de 

programmapartners en de incidentele bespelers van ons podium. Deze partners brengen 



programma én publiek naar Islemunda. Islemunda zorgt voor de kaartverkoop (online en fysiek) en  

brengt het aanbod ook onder de aandacht via eigen communicatiekanalen (o.a. website, sociale 

media). In 2020 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de communicatie. Vanaf september is 

de maandelijkse online nieuwsbrief weer terug van een aantal jaren weggeweest en er zijn 

beeldschermen in de foyer geplaatst die via narrowcasting geprogrammeerd worden met 

bezoekersinformatie. Eind 2020 is een traject opgestart voor de ontwikkeling van een nieuwe 

huisstijl en website van Islemunda.    

Verhuur 

Islemunda stelt haar ruimtes beschikbaar voor culturele en commerciële verhuur. Hiermee 

genereren we eigen inkomsten en is er omzet voor onze horecapartner. De verhuur is door corona 

flink onder druk komen te staan. De eerste annulering vanwege corona kwam van de 

gebiedscommissie; het jaarlijkse vrijwilligersfeest van IJsselmonde zou op 12 maart 2020 in 

Islemunda plaatsvinden, maar werd uit voorzorg afgezegd. Daarna volgden er meer. Na de eerste 

lockdown zijn er kleinschalige verhuringen geweest in de theaterzaal en studio’s. Er bleef behoefte 

aan fysiek samenkomen en Islemunda heeft dat veilig en sfeervol kunnen faciliteren.  

Prestatiecijfers 

Vanwege de gevolgen van het coronavirus zijn de beoogde resultaten qua aanbod en publieksbereik 

in 2020 niet behaald. Het vastleggen van activiteiten en bezoekersaantallen is rommelig verlopen 

vanwege de vele annuleringen van activiteiten en afzeggingen van publiek. De Gemeente Rotterdam 

heeft gelukkig coulance betoond bij het niet realiseren van de gesubsidieerde prestatiecijfers.   

 Jaarplan 2020 Realisatie 2020 verschil 

# weken programmering 42 33 -9 

# voorstellingen 120 65 -55 

# films 120 45 -75 

# workshops/repetities in studio’s 

(gebruiksmomenten) 

560 386 -174 

# bezoekers / gebruikers 27.500 10.000 -17.500 

 

Onder voorstellingen wordt verstaan alle betaalde en gratis toegankelijke podiumpresentaties zoals 

theatervoorstellingen, concerten, showcases van nieuwe makers, lezingen, schoolvoorstellingen etc. 

Sommige daarvan vinden plaats op basis van culturele verhuur.  

Met films wordt de eigen programmering van Cinema Islemunda bedoeld. Overige filmvertoningen 

van derden zijn geteld als voorstelling.  

Vanwege de 111 dagen sluiting in 2020 is het aantal voorstellingen en films substantieel lager dan 

begroot. Het gebruik van studio’s is ook gedaald. Talent uit de wijk en makers van het programma  

IMPACT hebben wanneer het kon toch nog veel gebruik gemaakt van de studio’s. Ook ging het 

aanbod op het gebied van actieve cultuurparticipatie (o.a. Telekids musicallessen, SKVR 

theaterlessen, Kizomba danslessen, gitaarlessen) waar mogelijk door.   

We registreerden 2.983 kaartkopers voor alle voorstellingen, concerten en films waarvoor Islemunda 

zelf (een deel van) de kaartverkoop verzorgde. In 2019 waren dat 8.015 kaarten. Aldus een daling 

van 63%. Het totaal aantal bezoekers / gebruikers in 2020 schatten we op 10.000. Dat zijn dus alle 



kaartkopers plus alle bezoekers van activiteiten die via verhuur plaatsvonden of gratis toegankelijk 

waren.  

Personeel 

Het team bestond eind 2020 uit 7 medewerkers (5,44 fte) met een dienstverband bij de stichting. De 

functies betreffen directeur (1,0 fte), directie-assistent (0,89 fte), administratief medewerker (0,44 

fte), coördinator programma & publiek (0,89 fte), hoofd podiumtechniek & gebouw (0.89 fte), 

allround technicus met beheertaken (0,66 fte) en assistent beheer/techniek (0,66 fte). De 

coördinator programma & publiek en de allround technicus hebben in de laatste vier maanden van 

2020 tijdelijk extra uren gekregen (resp. 4 en 8 uur per week) vanwege de druk op de bedrijfsvoering 

en publieksbegeleiding als gevolg van de coronamaatregelen voor culturele instellingen. 

Tot 1 september 2020 was alleen de directeur in dienst van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde. 

De overige medewerkers werkten op basis van payroll en hadden een dienstverband bij het 

Werkgeversinstituut. Vanaf 1 september 2020 heeft de stichting het dienstverband van deze 

medewerkers overgenomen en is de CAO Nederlandse Podia op hen van toepassing. Deze stap vloeit 

voort uit de Fair Practice Code die wordt onderschreven door Islemunda. Ondanks de 

loonkostenstijging die deze stap met zich mee heeft gebracht, hecht Islemunda veel waarde aan 

goed werkgeverschap en committeert zich op deze manier aan het vaste team.  

We namen in 2020 afscheid van een medewerker in de functie van productiemedewerker IMPACT 

en verwelkomden een nieuwe medewerker administratie. De directie-assistent is in 2020 volledig 

gedetacheerd geweest naar Stichting IMPACT-DIY en vervulde daar de rol van projectleider.  

Flexibele medewerkers 

Islemunda heeft een klein groepje medewerkers die op zzp-basis ingehuurd worden voor 

ondersteuning op het gebied van bedrijfsleiding, productie, marketing, educatie en 

talentontwikkeling. In 2020 is in beperkte mate een beroep gedaan op deze mensen. Er waren 

nauwelijks piekmomenten in de bedrijfsvoering; wat we konden doen in 2020 hebben we voor een 

groot deel gerealiseerd met het vaste team. Vanwege het strenge coronaprotocol voor theaters zijn 

zzp’ers wel ingezet als extra publieksbegeleider. Zij assisteerden bij de gezondheidscheck van elke 

bezoeker, het begeleiden naar de zitplaats in de zaal en het toezien op het naleven van regels zoals 

1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes.  

Vrijwilligers 

Islemunda begon in 2020 met een hechte groep van 5 vrijwilligers uit IJsselmonde, die op gezette 

tijden werkzaamheden verrichten op het gebied van publieksbegeleiding, kaartverkoop en –

controle. Deze groep heeft meegedraaid tot half maart. Helaas hebben we ze sinds de eerste 

lockdown nauwelijks nog kunnen inzetten. Ze waren zelf ook terughoudend om naar Islemunda te 

komen vanwege de coronamaatregelen.  

Stagiaires 

In 2020 bood Islemunda stageplekken aan leerlingen van VSO Herenwaard. Een groepje leerlingen 

verrichtte twee keer per week schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw onder leiding van een 

docent.  



Bij het techniekteam startte eind 2020 een stagiaire van de opleiding “Podium- en 

evenemententechnicus Licht” van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Wij hopen van harte dat deze 

student tot het einde van zijn stage (juni 2021) nog voldoende gelegenheid krijgt om praktijkervaring 

op te doen.  

Gebouw 

Aan de dagelijkse gang van zaken in het gebouw ligt een Beheer en Huishoudelijk Reglement (BHR) 

ten grondslag. In 2020 is er een aantal keren beheeroverleg geweest met de vaste gebruikers van 

het pand (Bibliotheek IJsselmonde, Rotterdams Wijktheater, Brasserie op Zuid en Islemunda). Omdat 

er voor bibliotheken, horeca en podia verschillende corona-protocollen van kracht waren, moest er 

in goed overleg gezocht worden naar een gezamenlijke werkwijze tijdens de openstelling.  

In 2020 zijn een aantal noodzakelijke vervangingen en verbeteringen in het pand doorgevoerd. 

Allereerst is op het gebied van ICT het nodige gebeurd. Het interne netwerk (firewall, switches, 

accespoints) is volledig vervangen, waardoor een stabiel en flexibel (wifi) netwerk is gerealiseerd 

welke 24/7 actief gemonitord wordt door een externe partij. Deze investering heeft ook een 

duurzame besparing in de ICT-beheerskosten opgeleverd. Daarnaast zijn alle werkplekken voorzien 

van eigentijdse hardware (pc’s en laptops). We namen afscheid van het externe platform Citrix, 

lieten alle mail en data migreren naar Google en zijn in de cloud gaan werken met Google 

Workspace. Dit heeft een enorme verbetering opgeleverd qua storingsvrij werken, maakte 

thuiswerken goed mogelijk en zorgde ervoor dat alle data slim wordt gedeeld in een online 

omgeving.  

In het pand zijn in de zomer van 2020 vier projecten door een aannemer gerealiseerd. In de muur 

achter de tribune in de Theaterzaal is een deur ingebouwd, waardoor de ruimte onder de tribune 

veel beter bereikbaar is geworden. In de VIP-ruimte is een kitchenette gemaakt, zodat er een eigen 

kantine-voorziening met water beschikbaar is gekomen voor de kantoren van Islemunda. In de 

toiletgroep bij de kleedkamers is een fonteintje gemaakt, zodat toiletgebruikers (artiesten én 

medewerkers Islemunda) hun handen kunnen wassen. Met de komst van het coronavirus werd deze 

voorziening zeer noodzakelijk. Ten slotte is er in een van de kantoren een raam gemaakt dat open 

kan voor frisse lucht van buiten. Ook deze ingreep werd prioriteit vanwege het coronavirus en de 

noodzaak van goede ventilatie.  

Omgeving 

In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente over het verlevendigen van het plein aan 

de entreezijde van het gebouw. Een upgrade van het plein door middel van herinrichting én lokale 

programmering krijgt veel bijval. De plannen hiervoor zijn doorgeschoven naar 2022. 

Financiën 

Het boekjaar 2020 is met een negatief resultaat van € 3.983 afgesloten. Het vrij besteedbaar 

vermogen van de stichting bedraagt per balansdatum 31-12-2020 € 295.725. Van dit bedrag is  

€ 111.295 een algemene reserve en € 184.430 een bestemmingsreserve voor noodzakelijke 

vervangingen en verbeteringen in het pand.  



Islemunda ontving in 2020 een exploitatiesubsidie en huursuppletie van de gemeente Rotterdam. 

Daarnaast ontving Islemunda van de gemeente een programmasubsidie in het kader van 

“Programma cultuur in de wijken”. De totale jaarsubsidie van de gemeente bedroeg € 750.500.  

Eigen inkomsten uit verhuur, kaartverkoop en fondsen zorgen elk jaar voor ca. 25% van het 

dekkingsplan. In 2019 waren deze eigen inkomsten 27% van de baten. In 2020 daalden ze naar 21% 

als gevolg van de coronacrisis. Onze horecapartner Brasserie op Zuid hebben we huurcoulance 

verleend, omdat zij ondanks de steun van de rijksoverheid niet in staat waren om aan hun 

huurverplichting te voldoen in de maanden van gedwongen sluiting.  

Van de gemeente Rotterdam hebben we noodsteun ontvangen over de periode van 13 maart tot 1 

september 2020, waarin extra kosten zijn gemaakt en inkomsten zijn verloren vanwege corona. Het 

Kickstart Cultuurfonds, een tijdelijk fonds om de culturele sector financieel te ondersteunen bij het 

doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan de 1,5 meter samenleving, stelde ook een bedrag 

aan Islemunda beschikbaar. Met deze bijdrage was er voldoende financiële ruimte voor 

aanpassingen in het pand (o.a. herinrichting theaterzaal), extra publieksbegeleiding, aanschaf 

beeldschermen voor publieksinformatie en extra hygiënemaatregelen.  

De totale kosten in 2020 zijn bijna € 40.000 lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt ondanks een  

stijging van enkele kostenposten (loonkosten, huisvestingskosten en organisatiekosten) veroorzaakt 

door een sterke daling van programmakosten en uitvoeringskosten vanwege de gedwongen afname 

in activiteiten.  

Bestuur 

Het bestuur van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde is onbezoldigd.  

In januari 2020 is afscheid genomen van een algemeen bestuurslid. In maart 2020 is een nieuw 

bestuurslid in de rol van penningmeester aangetreden. Ultimo 2020 bestaat het bestuur van de 

stichting uit vier leden. 

Het bestuur kwam in 2020 vijf keer (grotendeels online) bijeen voor een vergadering. De agenda van 

2020 stond voornamelijk in het teken van de (financiële) impact van corona, de keuze voor en 

toepassing van de CAO Nederlandse Podia, de overname van het dienstverband van de vaste 

medewerkers, de horecafunctie in het pand en noodzakelijke investeringen in het pand. 

Het bestuur heeft een zelfevaluatie gedaan in het begin van 2020. Het voornemen is om dit jaarlijks 

te herhalen. Ook is het bestuur bewust actief met het naleven van de Governance Code Cultuur. 

In oktober heeft het bestuur een jaargesprek met de directeur gevoerd en daarin voor 2021 een 

aantal prioriteiten meegegeven. Helaas is er vanwege corona in 2020 geen informeel samenzijn 

geweest tussen bestuur en personeel van de stichting.    

IMPACT 

IMPACT is een twee jaar lopend pilot programma voor talentontwikkeling dat is ontstaan binnen 

Islemunda. Gemeente Rotterdam heeft in het kader van de regioportefeuille, NPRZ, subsidie 

beschikbaar gesteld aan IMPACT voor de periode oktober 2019 t/m september 2021. Voor IMPACT is 

in 2019 een aparte juridische entiteit opgericht, Stichting IMPACT-DIY. Het bestuur van Stichting 



Cultuurwerkplaats IJsselmonde vormt het bestuur van Stichting IMPACT-DIY. De besturen vormen 

een personele unie. IMPACT maakt zoveel mogelijk gebruik van de kennis, faciliteiten en backoffice 

van Islemunda, uit efficiencyoverwegingen. De subsidie voor IMPACT wordt niet aangewend voor de 

exploitatie van Islemunda. 

Vooruitblik 2021 en verder 

De anderhalve meter samenleving is inmiddels een voldongen feit. Het jaar 2021 is begonnen met 

een harde lockdown. Alle publieke gebouwen waaronder theaters, bibliotheken en horeca zijn sinds 

15 december 2020 gesloten voor publiek. Er wordt inmiddels gevaccineerd maar het ontbreekt nog 

aan perspectief voor de culturele sector.  Wij verwachten dat de impact van de corona-crisis op ons 

podium in 2021 groot is, zowel in financiële, organisatorische als inhoudelijke zin. Een sterke daling 

in output, bereik en eigen inkomsten is onvermijdelijk. We houden rekening met een verlies van  

€ 60.000 in 2021. In 2022 vervalt de huursuppletie en verwachten we ook nog financiële 

onzekerheid vanwege corona. Het bestuur is zich bewust van een verhoogd risico inzake de 

continuïteit van de stichting, maar na beoordeling van de genoemde risico’s concludeert het bestuur 

dat een duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk is. Daarom zijn de 

waarderingsgrondslagen gebaseerd op going concern basis.  

De begroting voor 2021 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

Inkomsten 

Subsidies incl. huursuppletie Gemeente Rotterdam  750.500 

Fondsen  45.000 

Huurinkomsten  141.600 

Publieksinkomsten  5.000 

Totaal  942.100 

 

Uitgaven 

Personeelskosten  324.900 

Huisvesting  501.800 

Kantoorkosten  9.600 

Organisatiekosten  47.200 

Activiteitenkosten  119.400 

Totaal 1.002.900 

 

Resultaat -/- 60.800 

 



 

3.  JAARREKENING
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.1  Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Verbouwing 12.365 -

Inventaris 18.275 438

30.640 438

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 40.313 86.736

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 43.083 60.114

Overlopende activa 218.085 219.744

301.481 366.594

Liquide middelen 158.148 212.237

Totaal activazijde 490.269 579.269

 

31 december 2020 31 december 2019
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.1  Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 184.430 217.285

Overige reserves 111.295 82.423

295.725         299.708         

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 124.436 24.245

Schulden aan groepsmaatschappijen 
- 186.839

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 10.822 -

Overlopende passiva 59.286 68.477

194.544 279.561

Totaal passivazijde 490.269 579.269

 

31 december 2020 31 december 2019
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 130.775 164.911 211.306

Subsidiebaten 750.500 750.500 777.547

Overige baten 69.261 77.500 72.215

Baten 950.536 992.911 1.061.068

Bruto exploitatieresultaat 950.536 992.911 1.061.068

Lonen en salarissen 200.864 151.620 169.070

Sociale lasten 53.513 71.760 43.421

Pensioenlasten 22.625 23.880 12.257

Overige personeelskosten 20.164 21.324 88.487

Afschrijvingen materiële vaste activa
2.653 20.000 91

Huisvestingskosten 491.146 480.450 469.978

Verkoopkosten - - 650

Kantoorkosten 14.666 13.300 15.318

Organisatiekosten 64.704 37.320 47.111

Activiteitenkosten 83.361 173.500 236.787

Beheerslasten 953.696 993.154 1.083.170

Exploitatieresultaat -3.160 -243 -22.102

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 228 - 1.037

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.051 - -358

Som der financiële baten en lasten -823 - 679

Resultaat -3.983 -243 -21.423

Resultaat -3.983 -243 -21.423

Bestemming resultaat:

Algemene reserve -3.983 -243 -21.423

-3.983 -243 -21.423
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde, statutair gevestigd te Rotterdam, is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 24473630.

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 opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan één

jaar.

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 afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast

percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf

het moment van ingebruikneming.  

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

financiële verslaggeving.

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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

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.

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

hebben.

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.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde 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.

De netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering diensten, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

 

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.

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. 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur van het actief.

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

afschrijvingen.

De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en

betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt

of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de

balans opgenomen.

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

staat van baten en lasten.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

 Verbouwing Inventaris Totaal 

€ € €

Aanschafwaarde per 1 januari 2020 - 529 529

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020 - -91 -91

Boekwaarde per 1 januari 2020 - 438 438

Investeringen 2020 12.607 20.248 32.855

Afschrijvingen 2020 -242 -2.411 -2.653

Mutaties 2020 12.365 17.837 30.202

Aanschafwaarde per 31 december 2020 12.607 20.777 33.384

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020 -242 -2.502 -2.744

Boekwaarde per 31 december 2020 12.365 18.275 30.640

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Debiteuren

Handelsdebiteuren 54.036 86.736

54.036 86.736

Voorziening oninbare debiteuren -13.723 -

40.313 86.736

Er is een voorziening oninbare debiteuren opgenomen voor debiteuren waarvan, als gevolg van de

Coronacrisis, het onzeker is of zij volledig aan hun financiele verplichtingen kunnen gaan voldoen.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.4  Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 43.083 60.114

Omzetbelasting boekjaar 25.384 51.854

Omzetbelasting suppletie boekjaar 17.699 8.260

43.083 60.114

Overlopende activa

Waarborgsom Gemeente Rotterdam 102.492 102.492

Vooruitbetaalde huisvestingskosten 95.696 89.498

Te factureren omzet - 16.254

Waarborgsom Werkgeversinstituut 11.500 11.500

Vooruitbetaalde pensioenpremie 4.323 -

Vooruitbetaalde verzekeringen 2.262 -

Vooruitbetaalde automatiseringskosten 645 -

Overige vooruitbetaalde bedragen 1.167 -

218.085 219.744

Liquide middelen

ING Bank zakelijke spaarrekening 139.961 159.733

ING Bank rekening-courantrekening 17.952 50.686

Kas 235 1.818

158.148 212.237

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 184.430 217.285

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 217.285 217.285

Mutatie ten laste van bestemmingsreserve -32.855 -

Stand per 31 december 184.430 217.285

2020 2019

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 82.423 103.846

Mutatie algemene reserve -3.983 -21.423

Mutatie bestemmingsreserve 32.855 -

Stand per 31 december 111.295 82.423

In 2020 zijn een aantal noodzakelijke vervangingen en verbeteringen in het pand doorgevoerd. Op ICT gebied

is het interne netwerk volledig vervangen en zijn de werkplekken voorzien van nieuwe hardware. In het pand

zijn vier noodzakelijke voorzieningen gerealiseerd: een kitchenette, een fonteintje in de toiletgroep bij de

kleedkamers, een deur aan de achterzijde van de tribune en een openslaand raam in één van de kantoren.

In de met de Gemeente Rotterdam afgesloten exploitatieovereenkomst met een looptijd tot 1 december 2021

is opgenomen dat de Stichting er zorg voor draagt dat er een bestemmingsreserve wordt gevormd waaruit in

voldoende mate de noodzakelijke en te verwachten en voor rekening van de stichting komende

vervangingsinvesteringen kunnen worden bestreden.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Crediteuren

Handelscrediteuren 124.436 24.245

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Stichting IMPACT DIY - 186.839

Rekening-courant Stichting IMPACT DIY

Stand per 1 januari 186.839 -

Ontvangen subsidies namens stichting -186.839 186.839

Stand per 31 december - 186.839

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 10.262 -

Pensioenpremie 560 -

10.822 -

Overlopende passiva

Reservering administratiekosten 3.922 2.000

Reservering accountantskosten 2.500 2.500

Vooruitontvangen m.b.t. Fonds Podiumkunsten - Stanley Clementina 11.384 -

Te betalen afrekening servicekosten 2019 1.000 -

Op te stellen creditnota 7.317 -

Reservering vakantietoeslag 16.071 -

Vooruit gefactureerde bedragen 2.927 -

Te ontvangen inkoopfacturen 1.968 28.977

Terug te betalen NOW-regeling 7.068 -

Vooruitontvangen m.b.t. 'Kickstart Cultuurfonds - VSB Fonds' 5.129 -

Vooruit ontvangen bedragen - 35.000

59.286 68.477

 - 23 -



ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.4  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verhuurdersverplichting

Exploitatieovereenkomsten

Per 1 september 2020 heeft de stichting 5,44 fte personeel in dienst waarvan 5 fte met een 

Werkgeversverplichting

De stichting heeft onderhuurovereenkomsten afgesloten met Van Slype BV, Stichting Rotterdams Wijktheater

en Stichting De Bibliotheek Rotterdam. 

De stichting heeft met ingang van 1 december 2013 een exploitatieovereenkomst afgesloten met de

Gemeente Rotterdam met een looptijd tot 1 december 2021.

dienstverband voor onbepaalde tijd.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Opbrengst verhuur (vast + incidenteel) en catering derden 116.078 149.873 156.500

Opbrengst publieksinkomsten 14.697 15.038 38.552

Mutatie te factureren omzet - - 16.254

130.775 164.911 211.306

Subsidiebaten

Opbrengst Jaarsubsidie Gemeente Rotterdam 647.485 647.485 635.000

Opbrengst subsidie huursuppletie 103.015 103.015 103.015

Opbrengst subsidie educatie - - 39.532

750.500 750.500 777.547

Overige baten

Fondsen - 77.500 -

Noodfonds Gemeente Rotterdam 16.030 - -

Kickstart-Cultuurfonds (VSB Fonds) 15.696 - -

Fonds Podiumkunsten (nieuwe makers,Stanley Clementina) 23.616 - 35.000

Fonds voor Cultuurparticipatie (UrbanArtsTalent,Björn Romy) - - 25.000

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 4.000 - -

Overige baten 9.919 - 12.215

69.261 77.500 72.215

Als gevolg van de coronacrisis in 2020 is Islemunda totaal 111 dagen verplicht gesloten geweest. Heel veel

geplande programmering is daardoor geannuleerd. Dit verklaart de grote daling in de baten als tegenprestatie

voor leveringen.
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 249.188 214.620 182.607

Eindejaarsuitkering 2.134 - -

Vakantietoeslag 27.777 19.800 13.468

279.099 234.420 196.075

Doorbel. loonkosten naar Stichting IMPACT DIY -78.235 -82.800 -27.005

200.864 151.620 169.070

Sociale lasten

Sociale lasten 51.722 71.400 43.062

Premies bedrijfsfondsen 1.791 360 359

53.513 71.760 43.421

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 22.625 23.880 12.257

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten - - 1.476

Ontslagvergoeding - - 16.000

Uitvoeringskosten werkgeverschap WGI 6.819 10.224 8.705

Reiskosten woon-werk 7.395 7.800 7.066

Scholings- en opleidingskosten 1.336 1.800 4.440

Arbodienst 2.503 1.500 2.765

Uitzendkrachten - - 1.080

Kantinekosten 67 - 58

Onbelaste uitkeringen 290 - 64

Kosten interim manager - - 88.000

Overige personeelskosten 1.754 - 2.833

20.164 21.324 132.487

Ontvangen bijdrage interim manager - - -44.000

20.164 21.324 88.487

Het team bestond eind 2020 uit 7 medewerkers (5,44 fte) met een dienstverband bij de stichting. Tot 1

september 2020 was alleen de directeur in dienst van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde. De overige

medewerkers werkten op basis van payroll en hadden een dienstverband bij het Werkgeversinstituut. Vanaf 1

september 2020 heeft de stichting het dienstverband van deze medewerkers overgenomen en is de CAO

Nederlandse Podia op hen van toepassing. Dit verklaart de stijging van de brutolonen en salarissen. 
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 242 - -

Inventaris 2.411 20.000 91

2.653 20.000 91

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 352.237 351.549 346.762

Gas, water en electra 57.879 67.000 61.517

Schoonmaakkosten 20.728 18.000 17.561

Onderhoud onroerend goed 21.319 12.500 13.234

Gemeentelijke heffingen 4.763 7.000 6.772

Milieu- en afvoerkosten 1.686 2.500 1.878

Bewakingskosten 758 750 761

Beheerkosten 10.546 10.546 10.430

Verzekering onroerend goed 2.214 - -

Servicekosten pand 10.605 9.605 9.605

Overige huisvestingskosten 8.411 1.000 1.458

491.146 480.450 469.978

Verkoopkosten

Overige verkoopkosten - - 650

- - 650

Kantoorkosten

Telecommunicatie 1.134 1.800 8.341

Kosten automatisering 10.769 6.000 1.713

Kopieerkosten 968 1.100 1.008

Kantoorbenodigdheden 845 - 744

Contributies en abonnementen 928 900 683

Portokosten 22 - 7

Overige kantoorkosten - 3.500 2.822

14.666 13.300 15.318
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ST Cultuurwerkplaats IJsselmonde te ROTTERDAM

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Organisatiekosten

Administratiekosten 10.796 8.000 10.032

Zakelijke verzekeringen 10.878 9.500 9.414

Juridische kosten - - 5.383

Kosten webtransacties en pinverkeer 2.528 120 5.070

Accountantskosten 4.400 4.500 4.280

Representatiekosten 2.409 1.000 1.227

Bestuurskosten 2.966 500 616

Boetes belastingdienst - 200 198

Advieskosten 8.205 5.000 60

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 13.723 - -

Overige organisatiekosten 100 - 318

Aftrekbeperking voorheffing BTW 8.699 8.500 10.513

64.704 37.320 47.111

Activiteitenkosten

Uitvoeringskosten 67.000 92.500 145.146

Programmering 16.361 81.000 91.641

83.361 173.500 236.787

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito 228 - 1.037

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 318 - 358

Rentelast fiscus 481 - -

Overige lasten 252 - -

1.051 - 358

 

Als gevolg van de coronacrisis in 2020 is Islemunda totaal 111 dagen verplicht gesloten geweest. Heel veel

geplande programmering is daardoor geannuleerd. Dit verklaart de grote daling in zowel de uitvoerings- als

programmakosten. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: het bestuur van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde te Rotterdam 
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 Cultuurwerkplaats IJsselmonde per 31 december 
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare 
regelgeving voor verslaggeving.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2020; 
- de staat van baten en lasten over 2020; en 
- 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 Cultuurwerkplaats IJsselmonde 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.  
 
Toelichtende paragraaf 
Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde. In het bestuursverslag is 
door het bestuur toegelicht wat de impact is van het virus op Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde 
evenals het wegvallen van de huursuppletie per 2022.  Het bestuur geeft aan dat er sprake van een hoger 
dan gemiddeld risico met betrekking tot de continuïteit van de stichting. Wij hebben de uiteenzetting van 
de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van mening dat dit gegeven de 
situatie een adequate toelichting is. Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de 
verkregen controle-informatie zijn wij van mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op 
het moment van afgifte van deze controleverklaring zijn, de stichting de situatie in haar jaarrekening goed 
toelicht en haar jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het 
verslaggevingsstelsel. Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de 
controlestandaarden - een goedkeurend oordeel over de jaarrekening verstrekt in deze 
controleverklaring.  
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:   

• bestuursverslag.   
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.  
 
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 in Nederland algemeen aanvaardbare regelgeving voor verslaggeving. In dit kader 
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 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 
stichting 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 materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
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- 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 stichting 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 stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

- 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. 
 
 
Dordrecht, 26 maart 2021 
 
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht, 
 
 
Drs. A.L. Spruit RA 


