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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van

Stichting Popunie  

Pannekoekstraat 102  

3011 LL Rotterdam

Capelle a/d IJssel, 29 maart 2022 Referentie: 70008

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van

€ 546.057 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 24.567, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 32 van dit rapport.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De doelstelling van Stichting Popunie is voornamelijk:

het behartigen van de belangen van de non-commerciële popcultuur, popmuziek en popmuzikanten in de

ruimste zin van het woord en

al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van:

A. het ondersteunen en activeren van popmusici, zowel individueel als in groepsverband;

B. het organiseren en bevorderen van uitvoeringen van amateurpopmuziek;

C. het samenwerken met andere instellingen, welke (mede) op het terrein van het muziekgebeuren werkzaam zijn;

D. het verrichten en bevorderen van alle overige activiteiten, welke op enigerlei wijze voor de verwezenlijking van

het doel van de stichting, direct of indirect, van belang kunnen zijn.



2.2 Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: mevrouw C.M.D. Bottse

Penningmeester: mevrouw A. Lotterman

Secretaris: de heer W.P.A.  Ubachs

De directie van de stichting wordt gevoerd door de heer M.F. Scheijgrond.

Stichting Popunie te Rotterdam
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3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 24.567 tegenover  € 20.391 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als

volgt worden samengevat:

Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

Realisatie 2021

- 2020

€

Verschil

realisatie-

begroting 2021

€

   462.000 318.500 139.200 -4.300

Subsidie Provincie Zuid-Holland 157.492 157.492 143.132 14.360 -

Bijdragen Gemeenten 10.000 10.000 80.000 -70.000 -

Fondsen, sponsors en opdrachtgevers 106.000 108.000 116.500 -10.500 -2.000

Overige inkomsten en baten 2.943 3.500 10.803 -7.860 -557

Bruto-omzetresultaat 734.135 740.992 668.935 65.200 -6.857

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 189.484 192.700 153.884 35.600 -3.216

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.922 2.520 3.791 -869 402

Huisvestingslasten 30.367 34.500 32.983 -2.616 -4.133

Activiteitenlasten 450.284 458.980 415.643 34.641 -8.696

Organisatielasten 18.640 25.792 22.576 -3.936 -7.152

Kennis en informatiecentrum 17.871 26.500 19.677 -1.806 -8.629

Som der lasten 709.568 740.992 648.554 61.014 -31.424

Resultaat 24.567 - 20.381 4.186 24.567

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten - - 10 -10 -

Resultaat uit

gewone bedrijfsuitoefening 24.567 - 20.391 4.176 24.567

Stichting Popunie te Rotterdam
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Subsidie Gemeente R'dam (cultuurplan)   457.700

Baten





FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2021

De Popunie stimuleert, ontwikkelt en promoot popmuziek in Rotterdam en de provincie Zuid-Holland, met 

participatie en talentontwikkeling voor muzikanten in alle denkbare genres en ontwikkelingsstadia als 

uitgangspunt. Met een bureau van drie vaste medewerkers en een leger aan vrijwilligers en stagiaires 

organiseren we tal van projecten, zoals de Kunstbende Zuid-Holland, de Sena Performers Grote Prijs van 

Rotterdam, Music Support Rotterdam en Zuid-Holland, Music Export en de Rotterdam Music Awards. Zo dragen 

wij bij aan een levendige muziekscene vol talentvolle popmuzikanten die het publiek vermaken op de kleine en 

grote podia en ook steeds meer digitaal. 

 

Ons nieuwe beleidsplan is door de gemeente Rotterdam gehonoreerd, waardoor we in de periode 2021-2024 

wederom zijn opgenomen in het meerjarige Cultuurplan van Rotterdam. De projecten die tot dusverre jaarlijks 

incidenteel ingediend en beoordeeld werden, hebben vanaf 2021 structurele status en een belangrijk gedeelte 

van ons gevraagde budget voor de implementatie van fair pay is gehonoreerd. We zetten de komende 

planperiode met name in op talentontwikkeling voor muzikanten in alle ontwikkelstadia, eerlijke honorering 

volgens de code Fair Practice en doorstroming van artiesten naar hogere niveaus. Ook met de provincie Zuid-

Holland is er een meerjarig afsprakenkader, waardoor er een stabiele basis ontstaat waarin we de organisatie 

kunnen versterken en de projecten kunnen optimaliseren. 

 

2021 was het tweede jaar waarin de coronapandemie de samenleving in haar greep had en het (culturele) leven 

grotendeels stil kwam te liggen door lockdowns. Ondanks alle beperkingen zijn we erin geslaagd al onze 

projecten in afgeslankte en meer digitale vorm te realiseren. Doordat het live-circuit wederom grotendeels stil lag, 

hebben we onze projecten Music Support Rotterdam, Music Export Rotterdam en Music Support Zuid-Holland in 

overleg met onze financiers opnieuw verruimd en aangepast aan wat er vanuit corona-oogpunt nog verantwoord 

was om te ondernemen. Dit heeft geresulteerd in een stortvloed aan projectvoorstellen, om binnen de geldende 

coronabeperkingen toch alternatieve voorstellingen en projecten te realiseren. Deze plannen getuigden van veel 

inventiviteit en hoog niveau, waardoor we er veel hebben kunnen honoreren en de beschikbare budgetten aan 

het eind van het jaar alsnog volledig benut zijn. Zodoende hebben we veel muzikanten alsnog ondersteund en 

hebben we ze ook wat perspectief en financiële steun geboden in deze vooral voor makers en zelfstandigen 

zware en ongewisse tijden. Music Support en Music Export hebben zodoende ook in deze periode zonder live-

circuit hun meerwaarde bewezen. 

 

Projecten als Meet The Pro en Popunie Live die normaliter verspreid over het gehele jaar plaatsvinden, hebben 

nu voornamelijk in afgeslankte en digitale vorm middels livestreams plaatsgevonden. Bij Popunie Live is een 

aantal edities volledig gecanceld en doorgeschoven naar 2022. De Sena Performers Grote Prijs van Rotterdam 

heeft geheel volgens planning half september kunnen plaatsvinden. Het heeft wat creativiteit gevergd maar met 

het nodige kunst- en vliegwerk heeft er een volwaardige editie plaats kunnen vinden, zonder al te veel 

beperkingen en belemmeringen. De finales konden voor het overgrote deel toch nog met publiek (maximaal 70 

personen op anderhalve meter) plaatsvinden en waren volledig uitverkocht. Alle muzikanten zijn volgens de Sena 

gagenorm van € 265,- per muzikant uitbetaald: een zeer welkome opsteker gezien alle gederfde inkomsten voor 

makers de afgelopen twee jaar. 

 

De Kunstbende Zuid-Holland is in het voorjaar gerealiseerd. Ook dit project had te kampen met de op dat 

moment geldende beperkende maatregelen. Dit betekende voor Kunstbende dat er minder fysieke 

contactmomenten met grote groepen konden zijn, bijvoorbeeld de coaching, workshops, onderlinge meetings en 

een beperking in publiek bij de Voorronde. Wat het opleverde was intensiever contact met kleinere groepen en 

grotere kijkersaantallen door de livestreams. Tijdens de nationale finale begin oktober behaalde de Zuid-

Hollandse vertegenwoordigers de 1e prijs in de categorie DJ door DJ Deks en de 2de prijs in de categorie Theater 

door Lena van Duifhuizen. 

Stichting Popunie te Rotterdam
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De negende editie van de Rotterdamse Popweek vond plaats van 29 oktober t/m 7 november. Dit jaar konden we 

gelukkig genieten van een 10-daagse Popweek, ondanks dat we nog steeds te maken hadden met allerlei 

onzekerheden rond corona en de op dat moment geldende maatregelen. In tien dagen tijd hebben we de 

muziekscene in de stad in de spotlight gezet met een aantal Popweek Specials, samenwerkingen en mooie 

evenementen. Records werden er niet gebroken, daarvoor hadden we ondanks de versoepelingen nog teveel 

met corona en de aanhoudende maatregelen te maken. Ruim 585 acts hebben opgetreden verspreid over 177 

events op 96 locaties! Naar schatting hebben ruim 30.000 bezoekers een of meerdere optredens bezocht. Een 

maand later was de situatie tijdens de Rotterdam Music Awards alweer totaal anders en zaten we weer in een 

lockdown en dus geen live uitreikingen met publiek. Op zaterdag 11 december werden middels een speciale 

Award uitzending op OPEN Rotterdam en ons You Tube kanaal de winnaars bekendgemaakt. De week ervoor 

kon het publiek stemmen op de genomineerden in de zes categorieën; Rotterdamse Track van het Jaar, 

Rotterdams Album van het Jaar, Beste Podium, Beste Festival, Stimuleringsprijs en De Belofte. Dit jaar mochten 

we ruim 14.000 stemmen noteren! 

 

Tijdens de pandemie hebben onze website, social media en nieuwsbrief een prominente rol vervuld. We hebben 

onze achterban voortdurend actueel op de hoogte gebracht van alle relevante maatregelen die er voor de 

muzieksector getroffen werden in onze tot dusverre zestiendelige serie ‘De Muzieksector in de coronacrisis: een 

aantal tips”. Hierin hebben we de makers en organisatoren actueel op de hoogte gesteld van financiële 

mogelijkheden vanuit de overheid en de fondsen, tips om te livestreamen, petities voor steun aan de livesector, 

crowdfundingsacties voor extra middelen, hoe je act klaar te stomen voor na de coronacrisis, etc. Onze 

webagenda met normaliter alle liveoptredens in de stad werd omgevormd tot de agenda met alle digitale 

optredens en streams. Maandelijks promoten we de Rotterdamse popmuziek met het Rotterdamse Clipoverzicht 

en Rotterdam Releases met de nieuwste audiovisuele releases van Rotterdamse artiesten (gemiddeld 35 per 

maand)! In 2020 hebben we op de socials de wekelijkse ‘New Music Friday’ geïntroduceerd; een playlist 

waarmee de nieuwe muziek van onze lokale helden in de spotlights wordt gezet. In 2021 hebben we deze 

succesvolle actie gecontinueerd. 

 

Alles bij elkaar opgeteld zijn we er in 2021 wederom goed in geslaagd om ons flexibel aan de situatie aan te 

passen en zoveel mogelijk volgens plan een projectenaanbod te realiseren, waar makers en organisatoren in alle 

ontwikkelingsstadia en genres efficiënt mee zijn bediend. 

 

In financieel opzicht was 2021 een consistent jaar. Ondanks de covid-19 beperkingen kon onze dienstverlening 

blijven functioneren en konden we onze evenementen aangepast doorgang laten vinden. Mede doordat we geen 

eerstelijnsorganisatie met publieksfunctie zijn, hebben we nauwelijks financiële schade ondervonden door covid-

19. We hebben geen beroep hoeven doen op de extra financieringsmogelijkheden vanuit de overheid en onze 

prestaties op niveau weten te houden. 

 

De structurele bijdrage van de gemeente Rotterdam bedraagt circa 50% van de inkomsten. In 2021 zijn vanuit de 

gemeente Rotterdam extra middelen beschikbaar gesteld ten aan zien van de fair pay. Hierdoor zijn we in staat 

gesteld de honorering van ons personeel, zzp’ers, medewerkers aan projecten en de makers die participeerden in 

de projecten op een hoger peil te brengen. De bijdrage van de provincie Zuid-Holland bedraagt circa 20% van de 

inkomsten. Hiernaast worden jaarlijks additionele inkomsten gerealiseerd van fondsen, gemeenten, sponsors, 

opdrachtgevers en recettes. Tevens worden op basis van goodwill en goed koopmanschap lucratieve deals 

gesloten met particulieren, bedrijven en leveranciers. Dit cultureel ondernemerschap levert jaarlijks extra 

kortingen en immateriële sponsoring op ten bedrage van circa € 50.000,-. Het jaar is traditiegetrouw met een licht 

positief saldo afgerond dankzij onze stabiele, slanke organisatie en omdat we niet in zeven sloten tegelijk lopen. 
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Op het personele vlak zijn er twee jaarcontracten verlengd, één jaarcontract beëindigd en één stagiaire is 

doorgestroomd naar een eerste betaalde aanstelling. De termijn van de voorzitter van het bestuur liep in december af. 

Hij is opgevolgd door Conchitta Bottse als nieuwe voorzitster. In 2022 gaan we het bestuur uitbreiden naar vijf 

personen. 

 

Ondanks de vele onzekerheden, lockdowns, verschuivingen en het thuiswerken is er in 2021 met veel enthousiasme 

gewerkt aan het behalen van de doelstellingen. Met de kenmerkende toegankelijke en daadkrachtige no-nonsense 

aanpak, hebben we in deze ongewisse periode een sterke teamperformance gerealiseerd. We zijn er in geslaagd 

vrijwel alles te realiseren wat we in het begin van het jaar van plan waren. Voor uitgebreide informatie zijn zowel het 

jaarverslag 2021 en het beleidsplan 2021-2024 terug te vinden op onze internetsite www.popunie.nl. 

n financieel opzicht was 2020 een consistent jaar. Ondanks de covid-19 beperkingen kon onze dienstverlening 

blijven functioneren en konden we onze evenementen aangepast doorgang laten vinden. Doordat we geen 

eerstelijnsorganisatie met publieksfunctie zijn, hebben we nauwelijks financiële schade ondervonden door covid-19. 

Door onze slagkracht hebben we geen beroep hoeven doen op de extra financieringsmogelijkheden vanuit de 

overheid en onze prestaties op niveau weten te houden. 

 
Begroting en Beleidsvoornemens 2022 

 

De werkbegroting van 2022 is op het moment van schrijven sluitend. Aan de batenkant is er begin maart 2022 

een totaalbedrag van circa € 764.000 begroot. Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen vanuit het cultuurplan van 

de gemeente Rotterdam (53%), extra middelen fair pay (9%), de Provincie Zuid-Holland (21%), diverse fondsen 

(11%) en overige baten van gemeenten, sponsors en opdrachtgevers (6%). Omdat veel projecten in het laatste 

kwartaal plaatsvinden is de fundraising op dit moment nog in volle gang en is er dus nog geen sprake van een 

afgerond geheel. Bovendien is de exacte impact van covid-19 in 2022 op dit moment niet te voorspellen. 

 

De Popunie anno 2022 kan in één overzichtelijk schema worden weergegeven. Onze kerntaken, projecten en 

diensten zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Voor een overzichtelijke indeling is bij elke kerntaak sprake van 

een clustering van projecten. Veel projecten dragen evengoed ook bij aan het vervullen van ambities bij andere 

kerntaken. Het totaalpakket is van betekenis voor de ontwikkeling van een gezond popklimaat waarin talent 

ontdekt wordt en kan doorgroeien. Onze projecten zijn veelal co-producties met diverse partners. De gemeente 

Rotterdam hanteert in 2022 bij de projecten een onderverdeling in Producties (15) en Presentaties (7). 
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Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 29 maart 2022

 

M.F. Scheijgrond    

Directie    
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JAARREKENING 2021
Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over 2021

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 6.591 9.513

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Debiteuren 6.015 8.015

Overlopende activa 7.857 28.140

13.872 36.155

Liquide middelen  (3) 525.594 291.448

 546.057 337.116

Stichting Popunie te Rotterdam
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Algemene reserve 174.954 157.742

Bestemmingsreserves 44.270 36.915

219.224 194.657

Kortlopende schulden  (5)

Vooruitontvangen subsidies 170.128 30.000

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen 12.993 12.374

Nog te betalen projectkosten 114.439 76.275

Overige schulden en overlopende passiva 29.273 23.810

326.833 142.459

 546.057 337.116

Stichting Popunie te Rotterdam
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

Baten

Subsidie Gemeente Rotterdam (cultuurplan)  (6) 457.700 462.000 318.500

Subsidie Provincie Zuid-Holland  (7) 157.492 157.492 143.132

Bijdragen Gemeenten  (8) 10.000 10.000 80.000

Fondsen, sponsors en opdrachtgevers  (9) 106.000 108.000 116.500

Overige inkomsten en baten  (10) 2.943 3.500 10.803

Som der baten 734.135 740.992 668.935

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (11) 189.484 192.700 153.884

Afschrijvingen materiële vaste activa  (12) 2.922 2.520 3.791

Huisvestingslasten  (13) 30.367 34.500 32.983

Activiteitenlasten  (14) 450.284 458.980 415.643

Organisatielasten  (15) 18.640 25.792 22.576

Kennis en informatiecentrum  (16) 17.871 26.500 19.677

709.568 740.992 648.554

Saldo voor financiële baten en lasten 24.567 - 20.381

Financiële baten en lasten  (17) - - 10

Saldo 24.567 - 20.391

Resultaatbestemming

Algemene reserve 19.296 - 6.656

Bestemmingsreserves 5.271 - 13.735

24.567 - 20.391

Stichting Popunie te Rotterdam
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3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 24.567 20.381

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 2.922 3.791

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen 22.283 -510

Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend

deel van de langlopende schulden) 184.374 12.824

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 234.146 36.486

Betaalde interest - 10

Kasstroom uit operationele activiteiten 234.146 36.496

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - -6.536

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie algemene reserve -2.084 -

Mutatie bestemmingsreserves 2.084 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

234.146 29.960

Samenstelling geldmiddelen

2021

€ €

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 291.448 261.488

Mutatie liquide middelen 234.146 29.960

Geldmiddelen per 31 december 525.594 291.448

Stichting Popunie te Rotterdam
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De doelstelling van Stichting Popunie (geregistreerd onder KvK-nummer 41128831), statutair gevestigd te Rotterdam,

bestaan voornamelijk uit:

het behartigen van de belangen van de non-commerciële popcultuur, popmuziek en popmuzikanten in de

ruimste zin van het woord en

al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van:

A. het ondersteunen en activeren van popmusici, zowel individueel als in groepsverband;

B. het organiseren en bevorderen van uitvoeringen van amateurpopmuziek;

C. het samenwerken met andere instellingen, welke (mede) op het terrein van het muziekgebeuren werkzaam zijn;

D. het verrichten en bevorderen van alle overige activiteiten, welke op enigerlei wijze voor de verwezenlijking van

het doel van de stichting, direct of indirect, van belang kunnen zijn.

Continuïteit en covid-19

De Popunie is een zogenaamde tweedelijnsorganisatie, zonder publieksfunctie, met de nadruk op talentontwikkeling

en is als zodanig niet afhankelijk van recettes of horeca inkomsten. Hierdoor is de impact van covid-19 op de Popunie

zelf beperkt. In 2021 konden alle activiteiten - vanzelfsprekend in aangepaste vorm - doorgang vinden. De

verwachtingen voor 2022 zijn dan ook dat ook in dit jaar de geplande activiteiten doorgang zullen vinden. 

Op grond van de opgedane ervaringen in 2020, 2021 en de verwachtingen voor 2022 is de jaarrekening dan ook op

continuïteitsbasis opgesteld. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Popunie is feitelijk gevestigd op Pannekoekstraat 102 te Rotterdam.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur

van Stichting Popunie zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-

winststreven".

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor

zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin

ze voorzienbaar zijn.

Stichting Popunie te Rotterdam
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Vergelijking met voorgaand jaar

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

voorgaande jaar.

Daar waar nodig is de rubricering van de vergelijkende cijfers voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met

afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

De inventaris wordt afgeschreven over 4 tot 6 jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het

bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Kortlopende schulden

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

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Stichting Popunie te Rotterdam
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de subsidiebaten en de overige opbrengsten en alle hiermee

verband houdende kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De baten en lasten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De allocatie van uren (personeelslasten) en organisatielasten naar projecten geschiedt op basis van budgettering

ingegeven door jarenlange ervaring met de organisatie van projecten. Dit is doelmatig gezien de omvang van de

organisatie en de beperkte functiescheidingen.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling. Naast

het toerekenen van de lasten aan de specifieke activiteiten is er een categorie organisatielasten waar niet direct

toerekenbare (organisatorische) kosten zijn verantwoord, alsmede de kosten voor werving van baten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover

dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal

worden voldaan.

Personeelslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en

lasten.

Pensioenen

Stichting Popunie heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar

verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

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.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

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

Bedrijfslasten

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

Stichting Popunie te Rotterdam
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan

kredietinstellingen.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de

kasstroom uit operationele activiteiten.

Stichting Popunie te Rotterdam
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

2021

€

2020

€

Inventaris

Aanschaffingswaarde 44.205 37.669

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -34.692 -30.901

Boekwaarde per 1 januari 9.513 6.768

Mutaties 

Investeringen - 6.536

Afschrijvingen -2.922 -3.791

-2.922 2.745

Aanschaffingswaarde 44.205 44.205

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -37.614 -34.692

Boekwaarde per 31 december 6.591 9.513

De inventaris wordt afgeschreven met 16,66 - 25% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Debiteuren

Debiteuren 6.015 8.015

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen 4.500 21.500

Te ontvangen rente - 10

Voorschotten personeel - 1.020

Overige vorderingen en overlopende activa - 558

Vooruitbetaalde kosten 3.357 5.052

7.857 28.140

Stichting Popunie te Rotterdam
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

3. Liquide middelen

Rabobank, garantierekening 7.329 7.326

Rabobank, rekening-courant 309.769 63.352

Rabobank, rendementsrekening 205.605 205.595

ING Bank 178 13.583

Kas 566 130

Gelden onderweg 2.147 1.462

525.594 291.448

Per ultimo 2021 is er een bankgarantie afgegeven voor € 6.328 ten behoeve van de verhuurder. Dit bedrag staat niet

ter vrije beschikking aan de stichting.
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

4. Reserves en fondsen

Algemene reserve 174.954 157.742

Bestemmingsreserves 44.270 36.915

219.224 194.657

De directie stelt voor om het positieve resultaat over 2021 ad € 24.567 als volgt te verdelen:

-    € 5.271 zal toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve financiering website en applicatie. 

-    Het restant ad € 19.296 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2021

€

2020

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 157.742 151.086

Resultaatbestemming 19.296 6.656

Correctie resultaatbestemming 2020 -2.084 -

Stand per 31 december 174.954 157.742

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve financiering projecten 13.319 13.319

Bestemmingsreserve website en applicaties 16.451 9.096

Bestemmingsreserve calamiteiten 14.500 14.500

44.270 36.915

2021

€

2020

€

Bestemmingsreserve financiering projecten

Stand per 1 januari 13.319 7.319

Resultaatbestemming - 6.000

Stand per 31 december 13.319 13.319

De bestemmingsreserve financiering projecten is gevormd om een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van

projecten en nog te initiëren projecten.
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2021

€

2020

€

Bestemmingsreserve website en applicaties

Stand per 1 januari 9.096 1.361

Correctie resultaatbestemming 2020 2.084 -

Resultaatbestemming 5.271 7.735

Stand per 31 december 16.451 9.096

De bestemmingsreserve website en applicaties is gevormd ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de website,

nieuwe media, applicaties en digitale nieuwsbrief.

Bestemmingsreserve calamiteiten

Stand per 1 januari 14.500 14.500

Stand per 31 december 14.500 14.500

De bestemmingsreserve calamiteiten is gevormd om onvoorzienbare kosten die niet subsidiabel zijn te kunnen

opvangen.

5. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Vooruitontvangen subsidies

Fonds 1818 - 30.000

Provincie Zuid-Holland 159.628 -

Sena, Popunie Live 10.500 -

170.128 30.000

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 12.993 12.374
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Nog te betalen projectkosten

Music Support Zuid-Holland 17.578 21.000

Music Support Rotterdam 61.875 38.400

Sena Performers Grote Prijs Rotterdam 8.958 5.735

Kunstbende Zuid-Holland 8.228 1.352

Music Export Rotterdam 6.500 7.000

Popunie Live 1.769 2.013

Rotterdam Music Awards 3.031 775

De Belofte 2.500 -

Meet the Pro 4.000 -

114.439 76.275

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 10.181 9.898

Accountantskosten 8.470 7.260

Rente- en bankkosten 127 89

Crediteuren 156 6.017

Porti 278 472

Nog te betalen kosten 6.050 -

Overige overlopende passiva en kortlopende schulden 4.011 74

29.273 23.810

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Pannekoekstraat 102 te

Rotterdam. De huurverplichting bedraagt per 1 januari 2022 € 2.516 per maand. De huurpijs wordt jaarlijks per 1 mei

aangepast. De looptijd van het huurcontract is tot en met 1 mei 2023. 

Stichting Popunie te Rotterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

- 25 -

___________________________________________________________________________________________________________



6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie

2021

Begroting

2021

Realisatie

2021 - 2020

Realisatie

2020

    

    

 

 

  

  

  

   

 

   

  

457.700 462.000 -4.300 318.500

7. Subsidie Provincie Zuid-Holland

Basissubsidie 98.492 98.492 - 84.132

Music Support Zuid-Holland 23.000 23.000 - 23.000

Overhead Music Support Zuid-Holland 12.000 12.000 - 12.000

Popsite 12.000 12.000 - 12.000

Incidentele subsidie Zuid-Holland - - - 12.000

Kunstbende 12.000 12.000 - -

157.492 157.492 - 143.132

8. Bijdragen Gemeenten

Gemeente Den Haag, Kunstbende Zuid-Holland 10.000 10.000 - 10.000

Gemeente Rotterdam, Kunstbende Zuid-Holland - - - 10.000

Gemeente Rotterdam, additioneel Music Support R'dam - - - 40.000

Gemeente Rotterdam, Rotterdam Music Export - - - 20.000

10.000 10.000 - 80.000

9. Fondsen, sponsors en opdrachtgevers

Stichting Kunstbende, Kunstbende Zuid-Holland 17.500 17.500 - 17.500

Fonds 1818, Kunstbende Zuid-Holland 15.000 15.000 - 15.000

Diverse fondsen Kunstbende Zuid-Holland 13.000 13.000 - 10.000

Sena Performers Grote Prijs Rotterdam 24.000 24.000 - 24.000

Diverse fondsen Grote Prijs Rotterdam 11.500 11.500 - 10.000

Sena, Popunie Live - - - 15.000

Fonds 1818, Music Support Zuid-Holland 15.000 15.000 - 15.000

Rotterdam Festivals, Rotterdamse Popweek 10.000 12.000 -2.000 10.000

106.000 108.000 -2.000 116.500
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15.000

10.000

12.500

10.000 
127.500 

8.000 
22.000 
15.000 
15.000 
40.000 

182.700 

€

15.000

10.000

12.500

10.000 
131.800 

8.000 
20.000 
15.000 
17.000 
40.000 

182.700 

€

-
- 
-

-

-4.300 
- 

2.000 
- 

-2.000 
- 
-

€

-
-
-

5.000

82.000 
8.000 

15.000 
12.000 
13.000 
30.000 

153.500 

€

Music Export Rotterdam

Kunstbende Zuid-Holland

De Belofte

Website, applicatie en nieuwsbrief

Music Support Rotterdam

Meet The Pro

Rotterdam Music Awards

Popunie Live

Rotterdamse Popweek

Sena Performers Grote Prijs Rotterdam 
Beheerslasten

6. Subsidie Gemeente Rotterdam (cultuurplan)



Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2021 - 2020

€

Realisatie

2020

€

10. Overige inkomsten en baten

Entreegelden Kunstbende Zuid-Holland - 500 -500 292

Entreegelden Sena Performers Grote Prijs Rotterdam 1.125 1.500 -375 1.516

Donaties en Take Over - - - 2.480

Deelnemersbijdrage Meet The Pro 60 500 -440 226

Inkomsten MyStagePlan 1.758 1.000 758 1.289

PZH Challenge - - - 5.000

2.943 3.500 -557 10.803

11. Personeelslasten

Lonen en salarissen 178.429 180.400 -1.971 144.395

Overige personeelslasten 11.055 12.300 -1.245 9.489

189.484 192.700 -3.216 153.884

Lonen en salarissen

Salariskosten directie/staf 260.513 266.800 -6.287 225.949

Salariskosten projectmedewerkers - - - 24.412

260.513 266.800 -6.287 250.361

Pensioenkosten 7.673 8.000 -327 7.436

Ontvangen loonkostensubsidie - - - -4.000

Doorberekende salariskosten -89.757 -94.400 4.643 -109.402

178.429 180.400 -1.971 144.395

Jaarlijks vindt er een doorberekening van de salariskosten aan eigen activiteiten plaats. Deze doorbelasting vindt plaats

op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt opgesteld door de directeur en wordt berekend op basis van

de inzet van eigen medewerkers bij de activiteiten.

Overige personeelslasten

Mutatie vakantiegeldverplichting 287 500 -213 -760

Reiskosten woon/werk 2.216 2.100 116 2.570

Onkostenvergoeding vrijwilligers 2.418 3.000 -582 2.756

Deskundigheidsbevordering 346 500 -154 34

Arbodienst/ZW-verzekering 4.676 4.400 276 3.174

Salarisadministratie 1.112 1.800 -688 1.715

11.055 12.300 -1.245 9.489
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Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

2021

€

2020

€

Onderverdeeld naar:

Beloning 81.684 80.126

Belaste onkostenvergoeding 38 38

Beloning op termijn 4.255 4.121

85.977 84.285

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector voor topfunctionarissen en

gewezen topfunctionarissen geldt ook voor Stichting Popunie. Het toepasselijk WNT-maximum bedraagt voor 

(gewezen) bestuurders € 209.000 (2020: € 201.000) op jaarbasis. 

Bovenstaand is de totale bezoldiging voor (gewezen) topfunctionarissen opgenomen, welke aan de directeur M.F.

Scheijgrond is toegekend. Bovenvermelde vergoeding valt binnen de WNT-normen. De heer M.F. Scheijgrond was het

gehele jaar fulltime in dienst van Stichting Popunie in de functie van directeur.

De bestuursleden hebben gedurende het boekjaar geen beloning ontvangen.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 4 personeelsleden in loondienst, berekend op fulltimebasis (2020: 4).

Afschrijvingen

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2021 - 2020

€

Realisatie

2020

€

12. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 2.922 2.520 402 3.791

2.922 2.520 402 3.791

Overige bedrijfslasten

Jaarlijks vindt er een doorberekening van overige bedrijfskosten aan eigen activiteiten plaats. Deze doorbelasting vindt

plaats op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt opgesteld door de directeur.

13. Huisvestingslasten

Huur 28.506 30.500 -1.994 29.605

Energiekosten 1.212 3.000 -1.788 2.768

Onroerendezaakbelasting 1.476 1.500 -24 1.409

Schoonmaakkosten 173 500 -327 201

31.367 35.500 -4.133 33.983

Doorbelaste huur -1.000 -1.000 - -1.000

30.367 34.500 -4.133 32.983
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Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2021 - 2020

€

Realisatie

2020

€

14. Activiteitenlasten

Sena Performers Grote Prijs Rotterdam 77.342 77.000 342 66.170

Rotterdamse Popweek 25.079 29.000 -3.921 22.709

Popunie Live 16.445 15.000 1.445 26.559

Rotterdam Music Awards 21.738 20.000 1.738 15.717

Meet The Pro 8.765 8.500 265 7.810

Music Support Rotterdam 127.162 131.800 -4.638 121.008

Music Support Zuid-Holland 36.300 36.000 300 33.700

Music Support Zuid-Holland Overhead 13.893 14.000 -107 16.479

Music Export Rotterdam 15.074 15.000 74 20.186

Kunstbende Zuid-Holland 77.569 78.000 -431 63.932

Popsite 18.839 22.180 -3.341 16.229

PZH Challenge - - - 5.144

De Belofte 12.078 12.500 -422 -

450.284 458.980 -8.696 415.643

15. Organisatielasten

Kantoormiddelen 741 1.400 -659 1.175

Inrichtingskosten 150 300 -150 150

Financiële administratie 1.749 1.500 249 1.394

Kleine investeringen 831 1.000 -169 370

Telefoonkosten 1.246 2.000 -754 1.834

Portikosten 189 1.000 -811 439

Contributies en abonnementen 1.029 1.200 -171 1.057

Verzekering 3.067 6.492 -3.425 6.365

Onderhoudskosten 2.969 3.200 -231 2.969

Consumpties 491 600 -109 368

Reis- en verblijfkosten 465 600 -135 453

Bestuurs- en representatiekosten 1.043 2.800 -1.757 2.542

Accountantskosten 8.470 7.500 970 7.260

22.440 29.592 -7.152 26.376

Doorbelaste organisatielasten -3.800 -3.800 - -3.800

18.640 25.792 -7.152 22.576

16. Kennis en informatiecentrum

Informatie/advies 4.000 6.000 -2.000 4.000

Automatisering 6.135 9.200 -3.065 8.029

Facilitering en ondersteuning 4.836 6.000 -1.164 3.964

Demobeheer 4.100 6.000 -1.900 2.222

Beleidsplan en jaarverslag - 500 -500 2.662

19.071 27.700 -8.629 20.877

Doorberekende kosten automatisering -1.200 -1.200 - -1.200

17.871 26.500 -8.629 19.677
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Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2021 - 2020

€

Realisatie
2020

€
17. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten - - - 10

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 29 maart 2022

 

M.F. Scheijgrond     
Directie   

 

 

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, 29 maart 2022

Mevrouw C.M.D. Bottse  
Voorzitter

Mevrouw A. Lotterman  
Penningmeester

de heer W.P.A. Ubachs
Secretaris
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Popunie statutair gevestigd te Rotterdam

A.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Popunie 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 Popunie per 31 december 2021 en van het saldo van baten en lasten

over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven".

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;

2. de staat van baten en lasten over 2021;

3. het kasstroomoverzicht over 2021;

4. 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, Subsidieverordening Rotterdam 2014, SVR2014-Subsidiecontroleprotocol, de

Verleningsbeschikking van de Gemeente Rotterdam met kenmerk SUB.20.01.00034.SBSA, de verleningsbeschikking van

de Provincie Zuid-Holland met kenmerk PZH-2020-761286412 DOS-2020-0007930 en het Controleprotocol Wet

normering Topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Popunie 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a

WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege

eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de

in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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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:

- het bestuursverslag over 2021;

- de opgave inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en

- alle informatie bevat die op grond van RJ 640 "Organisaties-zonder-winststreven", SVR2014-

Subsidiecontroleprotocol en de "Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

" (WNT) vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 de opgave inzake de Wet

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en het bestuursverslag. Beiden

dienen in overeenstemming te zijn met Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven", Subsidieverordening

Rotterdam, Algemene subsidieverordening van de Provincie Zuid-Holland en de bepalingen van en krachtens de Wet

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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 de

in Nederland geldende Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven", Subsidieverordening Rotterdam, Algemene

subsidieverordening van de Provincie Zuid-Holland en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of

fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of

de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming

haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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.
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