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SAM accountants
De samenwerkende accountants
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Stichting Verhalenhuis Belvédère
T.a.v. het bestuur
Rechthuislaan 1
3072 LB  Rotterdam

Ref: 12200/372(B20-37)-RB/nj

Rotterdam, 18 maart 2021

Geachte bestuursleden,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hierbij verslag uit inzake de jaarrekening 2020 van
Stichting Verhalenhuis Belvédère.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Verhalenhuis Belvédère te Rotterdam is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Stichting Verhalenhuis
Belvédère. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen
om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.  

SAM Accountants

H.C.A. den Hond 
Accountant Administratieconsulent
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1                BESTUURSVERSLAG
 
1.1                Doelstelling

Stichting Verhalenhuis Belvédère heeft ten doel het ontwikkelen van kunst- en cultuurinitiatieven,
activiteiten en projecten ter bevordering van het leefklimaat en het geluk van mensen en
gemeenschappen. In het bijzonder van kwetsbare groepen, ouderen, jongeren, migranten, vrouwen, dak-
en thuislozen.

De stichting is sinds 27 april 2012 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 55196543 en heeft als vestigingsplaats Rotterdam.

1.2                Bestuurssamenstelling

H. Meijer Voorzitter
P.M.M. Rutten Secretaris
C.P.A. de Jong Penningmeester
J.F. Aalstein Bestuurslid
M.R.E. Daans Bestuurslid
A.J. Fortes Bestuurslid

Financieel verslag
bij het accountantsverslag van 18 maart 2021
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1.3                Jaarverslag bestuur

Na 3 mooie, productieve en succesvolle jaren werd het laatste jaar van deze eerste planperiode
2017-2020 met een volle en innovatieve activiteitenagenda gestart. En ondanks corona werd een mooi
deel van de vooraf beschreven externe samenwerkingen en coproducties bewerkstelligd: van een bijdrage
aan de nieuwe permanente opstelling in het Wereldmuseum, een Volkskeuken-editie in de rijdende
restauranttram tot aan een eigen expositie in het Amsterdam Museum betreffende de Rotterdamse en
Amsterdamse Chinese relaties. In de beperkte ruimte die er in 2020 was, zochten de directie en het team
onuitputtelijk en steeds weer creatief naar wat er wél mogelijk was. 

Ook werd in 2020 meermaals gebrainstormd en volop geschreven aan een meerjarenplan voor de nieuwe
periode. Een belangrijke ambitie in dit nieuwe meerjarenplan was (en is) dat we de enorme groei van het
Verhalenhuis kunnen accommoderen en alle ambities die daardoor aanvullend loskomen, kunnen
realiseren. Daarvoor was ook de aangekondigde groei van de ondersteuning door de verschillende
overheden noodzakelijk. 

Hoewel begrijpelijk, toen de ernst van COVID-19 duidelijk werd, was het ook onwerkelijk dat het per
half maart niet langer mogelijk was om ontmoetingen te organiseren. Ontmoeting is de kern van onze
missie en de essentie van wat wij doen en beogen te bereiken. Dit was extra jammer, omdat we er juist in
diezelfde periode in waren geslaagd om de zo noodzakelijke uitbreiding van onze huisvesting op zeer
passende wijze en locaties te realiseren. Via Villex kregen we de (tijdelijke) beschikking over een pand
aan de Rechthuislaan dat zowel een rijke culturele geschiedenis als een zichtbare plintfunctie biedt en dat
zou kunnen gaan fungeren als (tot heden ontbrekende) bureau/receptieruimte annex winkel. Daarnaast
lukte het om, eveneens op tijdelijke basis, extra opslagruimte te verwerven. Noodzakelijk omdat met het
in gang zetten van de realisatie van de Volkskeukenstudio de opslag aan de Atjehstraat was komen te
vervallen. Hoewel het teleurstellend is dat deze ruimten nog niet (optimaal) in gebruik genomen konden
worden, kijken wij als bestuur positief naar de toekomst en vertrouwen we er op dat de eerder bedachte
plannen, post corona als nog tot prachtige aanvullingen op het reeds bestaande repertoire en aanbod
zullen leiden.

Het Verhalenhuis is allereerst 84 dagen achtereen dicht geweest en met het wegvallen van de activiteiten
vielen ook de eigen inkomsten weg. Juist vanwege onze hoge - en steeds verder toenemende - eigen
inkomsten, raakte de organisatie hierdoor in de knel. De vele ZZP'ers werden genoodzaakt eigen hulp aan
te roepen en in verschillende extra bestuursvergaderingen hebben we uitvoerig gesproken en besloten
over verschillende mogelijke scenario's. Hartverwarmend waren de zeer vele spontane donaties die
binnenkwamen en zowel financieel als moreel effect sorteerden. De verschillende noodmaatregelen van
de overheden bleken gelukkig ook enig soelaas te bieden om zorg te kunnen blijven dragen voor het vaste
ondersteunende team. 

Intussen bleef het team onverminderd actief zoeken naar mogelijkheden om onze missie te kunnen
blijven bedienen en tegelijkertijd mensen te bereiken en verbinden. Het bestuur heeft de struggles van de
directie gezien; in een organisatie waar zorg voor elkaar én onderlinge verbondenheid zo centraal staan,
druist het soms tegen het basis gevoel in om bijvoorbeeld zzp'ers aan te moeten geven dat zij hun eigen
hulp moesten organiseren. Het was indrukwekkend om te zien hoe dit helder maar in verbondenheid
heeft plaatsgevonden en het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de verschillende partners met liefde
en plezier weer aansluiten wanneer dit weer mogelijk is.
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In rap tempo werden enkele nieuwe formats ontwikkeld. Zo ontwikkelden we kook- en vertel livestreams
waarbij het publiek de maaltijden na afloop ook kon afhalen of laten bezorgen. Daarnaast bezorgden we
maaltijden voor ouderen in de buurt, om vooral ook lokaal van betekenis te zijn. Intussen introduceerden
we de "expositie estafette", waarbij kunstwerken op bezoek gingen bij Rotterdammers thuis en daar zo
verhalen werden opgehaald. Dat laatste leverde niet alleen een mooie tentoonstelling op; het concept
werd (landelijk) zelfs voorbeeld stellend opgepikt. Veerkracht, creativiteit en het vermogen om steeds
weer mee- en om te schakelen; het zijn competenties die het voltallig team van het Verhalenhuis tot in de
puntjes bezit. En hoewel het bestuur de vermoeidheid en teleurstelling af en toe echt wel heeft gezien en
besproken, lijkt het team over bovennatuurlijke positiviteit te beschikken. Dat stemt ons gerust - en zelfs
enthousiast en positief - voor de fase die straks echt weer gaat komen!

Als onderdeel van de nieuwe formats kwam bijvoorbeeld Stedelijk Museum Schiedam 'op les' en
vervolgens hadden zij met hun Kunstestafette veel succes. Kennisdelen en samen door ontwikkelen
blijven onderdeel van het werk van het Verhalenhuis. Daarnaast organiseerden we luistervoorstellingen -
met onze stille disco hoofdtelefoons die we via een fonds konden aanschaffen - op plekken waar dat wel
mogelijk was, zoals via balkons en tuinen. Pas begin juni mochten we op de thuisbasis weer open, met
strikte voorwaarden: een maximaal aantal van 30 personen en alles op 1,5 meter afstand. Dit maakte dat
we in de zomer op bescheiden schaal met beperkte publieksaantallen enkele liveconcerten organiseerden,
waarbij het publiek met hoofdtelefoon in het park zat en we vooral veel korte tours aanboden. Intussen
werd niet alleen in de loods en de winkel maar ook in de Volkskeukenstudio doorgeklust. Immers in 2019
waren de nodige financiën verzameld om de Volkskeukenstudio te kunnen gaan bouwen. 

Tot in het najaar het Verhalenhuis opnieuw dicht moest. Van de wekelijkse poule met maar liefst vijf
daghoofden - die in het voorgaande jaar overuren draaiden - konden er drie zzp'ers tot verdriet het hele
jaar niet meer worden ingezet. Met de ruim 180 vrijwilligers in de Belvedere community werd zo veel
mogelijk digitaal contact en betrokkenheid gehouden. De directie kreeg er in die zin, in al lastige tijd, een
extra taak bij. In allerlei vormen en op allerlei manieren hebben ze warm contact gehouden met de
enorme groep vrijwilligers en het team. Voor het bestuur is dit tekenend voor de geldende teamspirit
binnen het Verhalenhuis. En alles bij elkaar zouden wij willen stellen dat het team - ondanks alles dat in
2020 niet kon en niet mogelijk was - een geweldige prestatie heeft geleverd. Door het aanbod steeds
opnieuw uit te vinden, de connecties warm te houden en zich op allerlei nieuwe manieren aan de stad en
haar mensen te verbinden. Een prestatie van formaat!

Het meerjarenplan om door te gaan als ontwikkelinstelling werd helaas door het Rijk niet gehonoreerd.
Dit maakt dat we in het komende jaar (landelijke) fondsen moeten gaan aanvragen, willen we de beoogde
groei met een school en een ontwikkelaarsplatform werkelijkheid gaan maken. De organisatie kijkt er -
hoewel nog steeds onzeker vanwege de sluiting en de coronamaatregelen - naar uit een nieuw jaar en een
nieuwe cultuurperiode in te gaan met een verhoogde bijdrage van de gemeente Rotterdam. Door de
noodfondsen is het ondanks alle belemmeringen gelukt met een positief resultaat het jaar af te sluiten en
gezien de onwerkelijke context werd een nog altijd indrukwekkend bereik gerealiseerd. Het bestuur
bedankt het team en de directie van het Verhalenhuis voor hun niet aflatende inzet, energie en
positiviteit! 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december
2020

€

31 december
2019

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen 6.554 1.417

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (2)

Debiteuren 5.445 30.611
Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.118 11.803
Overige vorderingen 55.663 75.985
Overlopende activa 4.556 10.000

80.782 128.399

Liquide middelen  (3) 135.267 61.804

 222.603 191.620
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31 december
2020

€

31 december
2019

€

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  (4) 48.563 20.587

KORTLOPENDE SCHULDEN  (5)

Crediteuren 13.860 58.401
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.250 4.136
Overige schulden 118.160 61.365
Overlopende passiva 36.770 47.131

174.040 171.033

 222.603 191.620
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€

Baten
Subsidies  (6) 270.700 180.000 190.000
Eigen inkomsten  (7) 299.918 368.000 743.204
Overige baten  (8) 45.638 0 0

Bruto-omzetresultaat 616.256 548.000 933.204

Lasten
Beheerslasten personeel  (9) 84.369 91.600 134.584
Activiteitenlasten personeel 257.216 194.000 337.186
Projecten/programmering 146.058 200.000 432.475
Beheerslasten materieel 80.020 62.000 58.838
Overige bedrijfslasten  (10) 20.617 0 17.776

Som der lasten 588.280 547.600 980.859

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming 27.976 400 (47.655)

Mutatie "Vrij besteedbaar vermogen" 27.976 0 (47.655)
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De hoofdactiviteit van Stichting Verhalenhuis Belvédère bestaat uit het ontwikkelen van kunst- en
cultuurinitiatieven, activiteiten en projecten ter bevordering van het leefklimaat en het geluk van mensen
en gemeenschappen. In het bijzonder van kwetsbare groepen, ouderen, jongeren, migranten, vrouwen,
dak- en thuislozen.

Stichting Verhalenhuis Belvédère is geregistreerd onder KvK-nummer 55196543.
De onderneming is opgericht op 27 april 2012 en heeft als statutaire vestigingsplaats Rotterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAAR REKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2020 gemiddeld 5,0 personeelsleden werkzaam (2019: 4,0). 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

Materiële vaste activa

Afschrijving
%

Vervoermiddelen  20

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de nominale waarde. De nominale waarde is gelijk aan de reële waarde en aan de
geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

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.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Subsidies

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich
heeft voorgedaan. 

Eigen inkomsten

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten
na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1.  Materiële vaste activa

Vervoer-
middelen

€

 Boekwaarde per  1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 5.000
Cumulatieve afschrijvingen (3.583)

1.417

 Mutaties 
Investeringen 6.950
Desinvesteringen (5.000)
Afschrijving desinvesteringen 4.250
Afschrijvingen (1.063)

5.137

 Boekwaarde per  31 december 2020
Aanschaffingswaarde 6.950
Cumulatieve afschrijvingen (396)

6.554

VLOTTENDE ACTIVA

2.  Vorderingen

2020

€

2019

€

Debiteuren

Debiteuren 5.445 30.611

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet
noodzakelijk geacht.
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2020

€

2019

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 15.118 11.803

Overige vorderingen

Rekening courant Stichting Monument Kaap Belvédère 3.754 40.985
Te ontvangen subsidiebedragen 51.000 35.000
Borgsommen 909 0

55.663 75.985

 Rekening courant Stichting Monument Kaap Belvédère

Stand per 1 januari 40.985 47.247
Mutaties (37.231) (6.262)

Stand per 31 december 3.754 40.985

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend.

Overlopende activa

Huur 0 10.000
Verzekeringen 706 0
Afrekening NOW-regeling en TVL-regeling 3.850 0

4.556 10.000

3.  Liquide middelen

Rabobank 135.601 61.561
Kas 617 1.187
Gelden onderweg (951) (944)

135.267 61.804
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PASSIVA

2020

€

2019

€

4. STICHTINGSVERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen 48.563 20.587

 Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 20.587 68.242
Resultaat boekjaar 27.976 (47.655)

Stand per 31 december 48.563 20.587

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren 13.860 58.401

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.250 4.136

Overige schulden

Rekening-courant Onkruid en Roos 0 25.365
Nog te besteden subsidiebedragen 118.160 36.000

118.160 61.365

 Rekening-courant Onkruid en Roos

Stand per 1 januari 25.365 24.389
Mutaties (26.380) 0
Rente 1.015 976

Stand per 31 december 0 25.365
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2020

€

2019

€

Overlopende passiva

Vakantiegeld 15.767 5.994
Accountantskosten 7.150 4.150
Reservering nog te betalen beheerslasten en activiteitenlasten personeel 9.706 9.706
Nog te betalen ingehuurd personeel 4.052 27.281
Overige nog te betalen kosten 95 0

36.770 47.131
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 20

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€

6. Subsidies

Gemeente Rotterdam 210.700 120.000 90.700 130.000
Mondriaanfonds 60.000 60.000 0 60.000

270.700 180.000 90.700 190.000

7. Eigen inkomsten

Entree/boekverkoop 17.725 8.000 9.725 15.368
Catering en horeca 32.542 55.000 (22.458) 105.308
Volkskeuken 35.251 55.000 (19.749) 101.871
Verhuur 56.481 100.000 (43.519) 139.969
Diverse inkomsten/sponsorinkomsten 3.776 10.000 (6.224) 139.343
Opdrachtgevers 18.108 80.000 (61.892) 44.287
Overige fondsen 136.035 60.000 76.035 197.058

299.918 368.000 (68.082) 743.204

8. Overige baten

Subsidie TVL-regeling 45.638 0 45.638 0

9. Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding 67.277 36.000 31.277 61.706
Fondsenwerving 12.930 18.000 (5.070) 10.749
Schoonmaak 3.617 10.000 (6.383) 12.689
Huismeester 11.554 18.000 (6.446) 18.828
Administratie 42.912 9.600 33.312 30.612
Subsidie NOW-regeling (53.921) 0 (53.921) 0

84.369 91.600 (7.231) 134.584

Beheerslasten materieel

Huur 64.613 40.000 24.613 48.000
Kantoorkosten 8.242 10.000 (1.758) 6.957
Faciliteiten 5.087 10.000 (4.913) 1.905
Afschrijvingskosten 1.063 0 1.063 1.000
Rentelasten 1.015 2.000 (985) 976

80.020 62.000 18.020 58.838
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€

Activiteitenlasten personeel

Linda Malherbe 27.000 36.000 (9.000) 36.000
Joop Reijngoud 15.000 30.000 (15.000) 30.000
Els Desmet 3.579 18.000 (14.421) 19.600
Laura Schalkwijk 13.500 0 13.500 23.500
Joran Koster 13.200 0 13.200 19.850
Stijn Kemper 5.000 0 5.000 12.000
Fenmei Hu 19.535 0 19.535 12.538
Vrijwilligers keuken & suppoost 14.296 25.000 (10.704) 40.208
Overige inhuur 57.394 85.000 (27.606) 67.760
Opleidingslasten 605 0 605 6.242
Ondersteuning 88.107 0 88.107 64.256
Organisatie ontwikkeling 0 0 0 5.232

257.216 194.000 63.216 337.186

Projecten/programmering

Expo's 40.504 50.000 (9.496) 128.704
Verhalenstudio's 35.691 30.000 5.691 158.660
Volkskeuken 30.723 35.000 (4.277) 74.184
Vluchtschrijver 5.337 40.000 (34.663) 4.290
Catering/inkoop basishoreca 11.150 30.000 (18.850) 30.590
Communicatie/educatie 16.546 15.000 1.546 30.201
Overige projectkosten 6.107 0 6.107 5.846

146.058 200.000 (53.942) 432.475

10. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 4.014 0 4.014 3.140
Autolasten 240 0 240 351
Verkooplasten 126 0 126 355
Algemene lasten 16.237 0 16.237 13.930

20.617 0 20.617 17.776

Huisvestingslasten

Verzekeringen 4.014 0 4.014 3.140

Autolasten

Motorrijtuigenbelasting 240 0 240 351

Verkooplasten

Afboeking debiteuren 126 0 126 355
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