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Bestuursverslag 

Bestuur

De samenstelling is als volgt: 

De heer G.C. Boot voorzitter

Mevrouw dr. A.B. van Berkel secretaris

Mevrouw C.M. Borgdorff penningmeester

De heer M.R. van Schooten lid

Algemeen

De doelstelling wordt aangescherpt: 

Amsterdam, 25 juni 2018

Goedkeuring van de Jaarrekening 2017

De heer G.C. Boot Mevrouw dr. A.B. van Berkel

Mevrouw C.M. Borgdorff De heer M.R. van Schooten

Stichting de Rode Hoed is feitelijk en statutair gevestigd op Keizersgracht 102, 1015 CV te Amsterdam, en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 4120 8749.

Om de continuïteit van de programmering op de lange termijn te waarborgen heeft Stichting De Rode Hoed in 

2017 haar krachten gebundeld met drie andere cultuur- en debathuizen in Amsterdam: De Nieuwe Liefde, Felix 

Meritis en het Compagnietheater. De vier partners blijven programmatisch onderscheidend. De exploitatie van 

de huizen wordt gebundeld in één organisatie Amerpodia BV om die onderscheidende programmering optimaal 

te faciliteren en om de exploitatie te versterken.

De stichting heeft hiervoor de exploitatiemiddelen overgedragen. Personeel, voorraden en vaste activa zijn door 

Amerpodia BV overgenomen. Een overzicht van de overgedragen middelen staat op pagina 10.

De aansturingsstructuur van de stichting is onder de loep genomen. Het bestuurmodel Raad van Toezicht / 

Directie wordt vervangen door een Bestuur. 

het (doen) initiëren van activiteiten waarbij inspiratie en debat centraal staan en het bieden van een veilige haven 

voor voorlopers, hoeders en denkers van maatschappelijke bewegingen met uiteenlopende ideeën over 

maatschappelijke en politieke kwesties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

In 2017 worden de opbrengsten beperkt tot giften en projectsubsidies, voornamelijk de eindbetaling van een in 

2016 afgerond project. De lasten hebben betrekking tot nagekomen kosten van 2016.
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BALANS

bedragen in €

Toelichting

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 0 46.443

Automatisering 0 8.964

Totaal Vaste activa 1 0 55.407

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 7.249

Debiteuren 2 0 116.583

Overige vorderingen en 

overlopende activa
3 5.980 33.342

Liquide middelen 4 10.116 124.286

Totaal Vlottende activa 16.096 281.460

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren 5 884 177.744

Belastingen en sociale lasten 6 -2.919 62.469

Overige kortlopende schulden 7 12.573 87.247

Totaal kortlopende schulden 10.538 327.460

Vlottende activa min kortlopende schulden 5.558 -46.000

Activa min kortlopende schulden 5.558 9.407

EIGEN VERMOGEN 8

Overige reserves 3.558 6.907

Bestemmingsfondsen 2.000 2.500

Totaal Eigen vermogen 5.558 9.407

5.558 9.407

31 december 2017 31 december 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

bedragen in €

 Werkelijk 

2017

 Werkelijk 

2016

BATEN 9

Zaalverhuur 0 457.471

Verhuur overig 0 6.685

Techniek 0 266.441

Horeca 0 822.154

Projecten 500 132.453

Overige opbrengsten 3.500 172.176

4.000 1.857.380

DIRECTE KOSTEN 10

Techniek 0 91.945

Horeca 0 342.077

Projecten 4.037 96.584

Overige verhuur 0 14.065

4.037 544.671

Bruto resultaat -37 1.312.709

LASTEN 11

Personeelskosten 3.496 817.903

Huisvestingskosten 0 349.892

Kantoor en organisatiekosten -213 129.666

Afschrijvingskosten 0 19.530

Totale lasten 3.283 1.316.992

Financiële baten en lasten 529 -386

Resultaat -3.849 -3.897

Resultaatbestemming

Onttrekking bestemmingsfonds -500 -500

Onttrekking overige reserves -3.349 -3.397

-3.849 -3.897
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Materiële vaste activa

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingsprijs:

• Inventaris: 10 - 33,33% 

• Automatisering: 33,33%

• Verbouwings- en 

inrichtingskosten:
10 -15%

Voorraad

Vorderingen

Subsidies

Baten en lasten

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 voor organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om de vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken

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 materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de cumulatieve 

afschrijvingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 

een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele residuwaarde. Er word 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

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

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

vordering. 

De ontvangen of toegezegde subsidies betreffende projecten worden in de periode waarin de uitvoering van het 

project plaatsvindt als baten verantwoord. 
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TOELICHTING OP DE BALANS

bedragen in €

2017 2016

Materiële vaste activa 1

Aanschafwaarde per 1 januari 754.604 732.355

Investeringsbijdrage orgel -210.569 -210.569

Cumulatieve afschrijvingen -488.628 -469.098

Boekwaarde per 1 januari 55.407 52.688

Mutaties in boekjaar

Investeringen 0 22.249

Desinvesteringen -544.035 0

Afschrijvingen 0 -19.530

Afschrijving desinvesteringen 488.628 0

-55.407 2.719

Aanschafwaarde per 31 december 0 754.604

Cumulatieve afschrijvingen 0 -488.628

Investeringsbijdrage orgel 0 -210.569

Boekwaarde per 31 december 0 55.407

Investeringen

Techniek 0 10.358

Kantoren 0 2.898

Inrichting Zalen, barkrukken en AED 0 7.483

Inrichting Keuken 0 1.510

0 22.249

Debiteuren 2

Debiteuren 0 116.583

Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 0

0 116.583

Overige vorderingen en 

overlopende activa
3

Omzetbelasting 3.200 0

Nog te ontvangen subsidies 0 1.000

2.780  32.342

5.980 33.342

Liquide middelen 4

SNS Bank N.V., rekeningen-courant 10.000 115.026

SNS Bank N.V., spaarrekening 96 695

ING Bank N.V. 20 3.735

Kas 0 4.830

10.116 124.286

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen
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2017 2016

Kort lopende schulden en 

overlopende passiva

Crediteuren 5 884 177.744

Belastingen en sociale lasten -2.919 62.469

Subsidie verstrekkers 10.000 0

Overige kortlopende schulden 2.573 87.247

10.538 327.460

Belastingen en sociale lasten 6

Omzetbelasting 4
e
 kwartaal 0 27.819

Loonheffing en premies 0 39.800

Pensioenpremies -2.919 -5.150

-2.919 62.469

Overige kortlopende schulden 7

Reservering vakantiegeld, vakantie uren 0 29.491

0 34.834

Accountantskosten 1.500 11.925

Overige schulden 1.073 10.997

2.573 87.247

EIGEN VERMOGEN 8

Overige reserves

Stand 1 januari 6.907 10.304

Af volgens de resultaatbestemming -3.349 -3.397

Stand 31 december 3.558 6.907

Bestemmingsfonds Vleugel

Stand per 1 januari 2.500 3.000

Af volgens de resultaatbestemming -500 -500

Stand 31 december 2.000 2.500

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Geen

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

bedragen in €

2017 2016

BATEN 9

Projecten

Bijdragen project 500 47.808

Recettes 0 84.645

500 132.453

Overige opbrengsten

Bijdrage Amerborgh 3.000 150.000

Verhuur kantoor 0 15.832

Diversen  500 6.344

3.500 172.176

De bijdrage van Amerborgh is een gift om de continuïteit van de stichting te waarborgen.

Het vrij besteedbaar vermogen is  € 3.558. Bij de beoordeling van dit vermogen dient het bestemmingsfonds 

Vleugel te worden betrokken. Het zogenoemde garantievermogen bedraagt dan € 5.558.

Vooruit ontvangen bedragen o.a. 

zaalverhuur/subsidie
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2017 2016

DIRECTE KOSTEN 10

Techniek

0 54.386

Huur faciliteiten 0 36.630

Overige kosten 0 929

0 91.945

Horeca

Inkoop horeca 0 136.637

Inhuur horeca personeel 0  184.586

Inhuur faciliteiten 0 18.202

Overige kosten 0 2.652

0 342.077

Projecten

Freelancers 1.130 49.190

De Kwekerij 2.880 27.685

Technische faciliteiten 27 3.274

Overige projectkosten 0  16.435

4.037 96.584

LASTEN 11

Personeelskosten

Salarissen 1.979 605.205

Sociale lasten 326 89.756

Pensioenpremies 140 51.107

Reiskostenvergoedingen 0 8.763

Overige personeelskosten 1.051 63.072

3.496 817.903

Af: ontvangen ziekengelduitkeringen 0 0

3.496 817.903

Huisvestingskosten

Huur en service 0 203.784

Energie en water 0 50.932

Schoonmaak 0 49.711

Onderhoud 0 34.663

Belastingen, heffingen en verzekeringen 0 2.411

Overige huisvestingskosten 0 8.391

0 349.892

Organisatiekosten

Kantoorkosten 0 40.880

Kantoormachines 0 13.570

Organisatiekosten horeca 0 12.467

Organisatiekosten techniek 0 9.722

Verkoopkosten 0 27.429

Baten/kosten voorgaande jaren -2.136 0

Algemene kosten 1.923 25.598

-213 129.666

De kosten in 2017 hebben betrekking op het afronden van het jaar 2016. In 2016 waren er gemiddeld 13,0 FTE 

(18 medewerkers) in dienst.

De lasten in 2017 zijn na gekomen kosten over 2016.

Inhuur technisch personeel/kassa/beveiliging
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2017 2016

Afschrijvingskosten

Automatisering 0 5.219

Inventaris 0 11.792

Techniek 0 2.519

0 19.530

Financiële baten en lasten

Bankiers, rekeningen-courant -1 -386

Rente langlopende leningen 0 0

Overige rente, rentelasten en bankkosten 530 0

529 -386

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

De controleverklaring van Auren Audit & Assurance te Amstelveen is opgenomen op de volgende pagina.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

2017 2016

€ €

Mutatie bestemmingsfonds -500 -500

Ten laste/ten bate van overige reserves -3.349 -3.397

Resultaat -3.849 -3.897

Overdracht van middelen aan Amerpodia BV

Materiële vaste activa 55.405

Voorraad 7.249

Vooruit betaalde kosten 20.154

Totaal activa 82.808

Nog te betalen vakantietoeslag -20.705

Vakantieuren verplichting -8.786

Vooruit ontvangen baten zaalverhuur -22.229

Totaal verplichtingen -51.720

Overnamesom 31.088

Het bestuur van Stichting De Rode Hoed heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld en goegdgekeurd in haar 

vergardering van 12 maart 2018.

Het resultaat ad € 3.849 is, vooruitlopend op het te nemen besluit door het Bestuur, als volgt verdeeld:
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Prof J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen 
Postbus 15968, 1001 NL Amsterdam 

Tel.: +31 (0) 20 645 82 81 
www.auren.nl 

 

 

AUDIT & ASSURANCE 
 
 
 

Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V. – amsterdam@auren.nl – K.v.K. nr. 33269864 
 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: Het bestuur  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting de Rode Hoed te Amsterdam 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 de Rode Hoed per 31 december 

2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-

Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2017;  

2. de winst- en verliesrekening over 2017; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

   

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Rode Hoed zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:   

- het bestuursverslag;  
- de overige gegevens.   
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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 in overeenstemming 

met de RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-

winststreven. In dit kader is het bestuur 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 onderneming 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.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de Stichting.  

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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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:   

- 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 Stichting;  

- 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 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;   

 

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

opgenomen toelichtingen; en  

 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   
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Wij communiceren met het bestuur 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.   

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en 

andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee 

verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  

Amsterdam, 26-06-2018 

Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V.  

Origineel getekend door: 

Drs. G.M.P. Recter RA 

 


