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Aan bestuur en directie van

Stichting Bloos

Amsterdam, 3 juni 2022

Betreft: jaarrekening 2021

Geacht bestuur, beste directie

Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de 

door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2021 van Stichting Bloos samengesteld.

Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag

bereid nadere toelichting(en) te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Edgar M. Witteveen, BBA, MA

Count@ VOF

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de exploitatierekening 

over 2021 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door Count@ uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". 

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

opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij 

onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 

verslaggeving toegepast. 

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

en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 

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

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de stichting. 

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er vanuit gaan dat wij de 

opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Count@ l Tuingracht 5 1483 AP De Rijp l +31 (0)6 48358036 l info@counted.nl l www.counted.nl l 

KVK: 65147391 l BTW: NL855998520B01 l BECON: 635455 l IBAN: NL64ABNA0546770754
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1. De balans per 31 december 2021

ACTIVA

vlottende activa

vorderingen

debiteuren € 0 € 38.006

nog te ontvangen bedragen 14.000 0

vooruitbetaalde kosten 588 15.588

belastingen en premie sociale verzekeringen 5.856 4.581

totaal vorderingen € 20.444 € 58.175

liquide middelen

totaal liquide middelen € 5.386 € 12.087

TOTALE ACTIVA € 25.830 € 70.262

31-12-2021 31-12-2020
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PASSIVA

eigen vermogen 

algemene reserve € 12.064 € 608

kortlopende schulden

schulden aan leveranciers € 7.870 € 14.850

overige schulden en overlopende passiva 5.896 54.803

totaal kortlopende schulden € 13.766 € 69.653

TOTALE PASSIVA € 25.830 € 70.262

31-12-2021 31-12-2020
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2. De exploitatierekening

BATEN

directe opbrengsten

publieksinkomsten € 81.163 € 6.861

diverse inkomsten 1.238 2.425

€ 82.401 € 9.287

bijdragen

subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst € 0 € 0

overige subsidies en bijdragen 86.143 13.650

€ 86.143 € 13.650

TOTALE BATEN € 168.544 € 22.936

LASTEN

beheerlasten

personeelskosten € 17.120 € 5.400

materiële lasten 4.751 3.942

€ 21.871 € 9.342

activiteitenlasten

personeelskosten € 107.108 € 7.069

materiële lasten 27.988 5.788

€ 135.096 € 12.857

TOTALE LASTEN € 156.967 € 22.199

SALDO uit gewone bedrijfsvoering € 11.577 € 737

bankrente en -kosten € 121 € 129

EXPLOITATIERESULTAAT € 11.456 € 608

RESULTAATBESTEMMING

toevoeging aan algemene reserve € 11.456 € 608

exploitatieresultaat na resultaatbestemming € 0 € 0

20202021
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3. Prestatieoverzicht

PRESTATIEOVERZICHT

voorstelling: BLOOS de mannen / Marte Boneschansker

omschrijving

SPRING Festival (première 22 mei) 22, 23, 24 mei 3 120

Theater Ins Blau @ Festival van het Andere Theater 26 en 27 juni 2 33

Over het IJ Festival 9 t/m 18 juli 10 465

Theater De NW Vorst 29 en 30 juli 2 37

Festival Boulevard 5 t/m 19 aug 13 585

Lowlands (geannuleerd) 20 t/m 22 aug 0 0

Theater De Lieve Vrouw @ Spoffin 27 t/m 29 aug 3 119

Georgies Wundergarten, Ruigoord  (geannuleerd) 3 en 4 sept 0 0

Nederlands Theater Festival 5 t/m 7 sept 3 133

Het Nationale Theater 8 t/m 10 sept 3 79

Chassé Theater (geannuleerd) 16 en 17 sept 0 0

Corrosia (geannuleerd) 25 en 26 sept 0 0

De Toneelschuur 1 en 2 okt 2 90

Odeon  (geannuleerd) 9 en 10 nov 0 0

Theater Bellevue 23 t/m 25 nov 3 75

Theater Rotterdam (geannuleerd) 2 en 3 dec 0 0

Theater Kikker (geannuleerd) 9 dec 0 0

Theater Kikker 10 en 11 dec 2 75

totaal aantal 2021 46 1.811

totaal aantal opvoeringen uitgevoerd 276

aantal aantal  

dagen bezoekers
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4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vaste activa
Materiële vaste activa:

Vlottende activa
Vorderingen:

Algemeen

Baten en lasten

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen.

- Onder publieksinkomsten wordt verstaan de bruto recettes en aanvullende inkomsten inzake 

voorstellingen aan het boekjaar toe te rekenen.

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activia en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van 

het jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

GRONDSLAGEN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

- Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra ze zijn 

voorzien.

- Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten 

zijn verricht.

- Onder baten wordt verstaan de aan de bespelers en bezoekers in rekening gebrachte bedragen 

voor geleverde diensten.

- De lasten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten.

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke 

oninbaarheid.

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

opzichte van het voorgaande jaar.
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5. Toelichting op de balans

ACTIVA

debiteuren

debiteurensaldilijst per 31-12 € 0 € 363

totaal debiteuren € 0 € 363

nog te ontvangen bedragen

nog te ontvangen subsidies € 14.000 € 37.643

totaal vooruitbetaalde kosten € 14.000 € 37.643

vooruitbetaalde kosten

vooruitbetaalde kosten € 588 € 15.588

totaal vooruitbetaalde kosten € 588 € 15.588

vorderingen belastingen en premies sociale verzekeringen

belastingdienst, btw 4e kwartaal boekjaar € 5.643 € 4.581

belastingdienst, suppletie boekjaar 213 0

totaal vorderingen belastingen en premies soc. verz. € 5.856 € 4.581

liquide middelen

NL17SNSB0706266552  € 5.386 € 12.087

totaal liquide middelen € 5.386 € 12.087

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

31-12-202031-12-2021

8



PASSIVA

algemene reserve

algemene reserve begin boekjaar € 608 € 0

mutatie resultaat boekjaar 11.456 608

algemene reserve einde boekjaar € 12.064 € 608

schulden aan leveranciers
saldo crediteurenadministratie € 7.870 € 14.850

totaal schulden aan leveranciers € 7.870 € 14.850

overige schulden en overlopende passiva

vooruitontvangen subsidies € 0 € 52.643

vooruitontvangen bedragen 100 0

nog te betalen kosten 5.796 2.160

totaal overige schulden en overlopende passiva € 5.896 € 54.803

31-12-202031-12-2021
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6. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN

publieksinkomsten

recettes en uitkoopsommen eigen producties € 78.894 € 6.861

auteursrechten 2.269 0

totaal publieksinkomsten € 81.163 € 6.861

diverse inkomsten

overige baten € 1.238 € 2.425

totaal diverse inkomsten € 1.238 € 2.425

totaal inkomsten € 82.401 € 9.287

overige subsidies en bijdragen

Prins Bernhard Cultuurfonds € 13.500 € 2.500

Gemeente Utrecht 10.000 0

Fonds Podiumkunsten 37.643 0

BNG Fonds 10.000 0

BNG Bank Theater Stimuleringsprijs 15.000 0

FPK Nieuwe Makersregeling via coproducent Het Huis Utrecht 0 11.150

totaal overige subsidies en bijdragen € 86.143 € 13.650

totaal subsidies en bijdragen € 86.143 € 13.650

2021 2020
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LASTEN

beheerlasten: personeelskosten

honorarium zakelijk leider € 15.000 € 5.400

honorarium fondsenwerving 2.120 0

totaal beheerlasten: personeelskosten € 17.120 € 5.400

beheerlasten: materiële lasten

boekhouding € 3.528 € 2.130

huisvestingskosten 0 0

kantoorkosten 37 624

verzekeringen 1.186 1.188

totaal beheerslasten: materiële lasten € 4.751 € 3.942

totaal beheerslasten € 21.871 € 9.342

activiteitenlasten: personeelskosten

honorarium regisseur € 15.000 € 2.069

honorarium assistent regie 1.250 0

honoraria acteurs 41.683 3.450

honorarium dramaturg 500 0

honorarium marketing en communicatie 8.423 0

honorarium productieleider 6.576 800

honorarium scenograaf 5.500 750

honorarium assistent scenograaf 908 0

honorarium composer 6.200 0

honorarium interviewer 2.000 0

honorarium editor 2.750 0

honorarium technisch ontwerp 440 0

honorarium lasser 87 0

honorarium company manager bouw/breek 9.575 0

honorarium transporteur bouw/breek 3.373 0

honorarium workshops 450 0

auteursrechten 2.269 0

vrijwilligersvergoedingen 125 0

totaal activiteitenlasten: personeelskosten € 107.108 € 7.069

20202021
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LASTEN (vervolg)

activiteitenlasten: materiële lasten

voorbereidingskosten  
decor en rekwisieten € 6.700 € 0

huur repetitieruimtes 1.800 1.800

kostuums 200 0

reis- en verblijfskosten voorbereiding productie 894 509

totaal voorbereidingskosten € 9.594 € 2.309

uitvoeringskosten
techniek uitvoering € 552 € 1.097

transportkosten decor 3.525 0

reis- en verblijfskosten uitvoering productie 8.254 2.175

totaal uitvoeringskosten € 12.331 € 3.273

specifieke publiciteitskosten
ontwerpers publiciteit € 1.780 € 0

drukwerk, persbenadering en verspreiding 2.604 57

advertenties en online merketing acties 246 0

video- en/of fotoregistraties 1.350 0

website 83 149

totaal specifieke publiciteitskosten € 6.063 € 206

totaal activiteitenlasten: materiële lasten € 27.988 € 5.788

totaal activiteitenlasten € 135.096 € 12.857

2021 2020
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