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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: 12200/699(B21-125)-RB/nj

Rotterdam, 20 april 2022

Geachte bestuursleden,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hierbij verslag uit inzake de jaarrekening 2021 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 2021 en de
winst-en-verliesrekening over 2021 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

J.F. Aalstein Voorzitter
J.C. Schudde Penningmeester
M.R.E. Daans Bestuurslid
A.J. Fortes Bestuurslid

Financieel verslag
bij het accountantsverslag van 20 april 2022
Stichting Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam
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1.3                Jaarverslag bestuur

Het jaar 2021 begon met een lockdown waardoor ontmoetingen, waarvoor het Verhalenhuis werd
opgericht, niet konden plaatsvinden. Daarom werd de zoektocht naar alternatieven voortgezet.
Gelukkig was het gelukt de voormalige opslag in de Atjehstraat tijdig om te bouwen tot een Kookstudio
en hadden we daar een feestelijke opening. Daarna kon vandaaruit een hele serie livestreams van
kookworkshops plaatsvinden, waarbij na afloop het ook mogelijk was om een maaltijd af te halen. Hier
was veel belangstelling voor en zo hielden we toch contact met onze verschillende gemeenschappen.
Totaal vonden er 24 streams plaats met uiteindelijk meer dan 35.000 views.
Financieel gezien kon het wegvallen van de eigen inkomstenstroom opgevangen worden met de
verschillende steunmaatregelen, waarbij de Corona-Noodsteun van de Gemeente Rotterdam een heel
belangrijke was. Uiteindelijk lukte het om alle zzp'ers te blijven betalen en ook het werk doorgang te
laten vinden, zoals moge blijken uit wat werd gerealiseerd.
Op de balansdatum stonden er 8 personen op de loonlijst hetgeen 5,2 fte betekent. Daarnaast zijn er 14
zzp'ers regelmatig actief, voor sommige ervan is het hun gehele tijdsbesteding.

In 2021 vergaderde het bestuur zesmaal, waarvan driemaal via een zoomverbinding. In april werd er
afscheid genomen van de drie bestuursleden van het eerste uur en werden zij opgevolgd. Aan de orde
kwamen steeds de ontwikkelingen met betrekking tot covid en de financiële gevolgen daarvan. 
Daarnaast passeerden de verschillende huisvestingskwesties regelmatig de revue en werd stilgestaan bij
de wensen en ambities om in het nieuwe BoymansDEPOT een compartiment te gaan huren voor de
groeiende verzamelingen van de verschillende gemeenschappen die het Verhalenhuis als hun thuis zien.
Ten aanzien van dat laatste werd door het bestuur kritisch meegedacht en werden gezamenlijk
oplossingen bedacht om een en ander mogelijk te maken. Het eigen pand is inmiddels grotendeels af en
de energie gaat nu naar de dependances zoals het winkeltje op de Rechthuislaan 26.
Het Verhalenhuis is erin geslaagd voor een aantal uiteenlopende projecten doelsubsidies te verwerven in
de periode 2020 en 2021. Helaas blijkt dat door de covidmaatregelen vertraging is ontstaan in de
uitvoering van sommige projecten waardoor per ultimo 2021 een 'stuwmeer' aan deze doelsubsidies is
ontstaan. Per heden evenwel is er zicht op dat op korte termijn de middelen ingezet zullen kunnen
worden bij het realiseren van de beoogde projecten.
Het gaat om 4 projecten:
-Verhalenkeet
-Kiosk in het Buizenpark
-Rotterdam circulair
-interviews met Syriërs

Ondanks de zeer beperkte openstelling in het boekjaar, slechts 184 dagen waren we open, slaagden we er
toch in zonder de eerdergenoemde livestreams ruim 11.600 live bezoekers te trekken.
Terugkijkend kan met tevredenheid worden vastgesteld dat het Verhalenhuis erin is geslaagd weer een
belangrijke bijdrage te leveren aan een inclusieve en gelukkige stad.
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen 5.363 6.554
Inventaris 12.139 0

17.502 6.554

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  (2) 5.000 0

Vorderingen  (3)

Debiteuren 19.927 5.445
Belastingen en premies sociale verzekeringen 22.916 15.118
Overige vorderingen 62.581 55.663
Overlopende activa 8.821 4.556

114.245 80.782

Liquide middelen  (4) 258.970 135.267

 395.717 222.603
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  (5) 68.814 48.563

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Crediteuren 68.482 13.860
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.195 5.250
Overige schulden 179.135 118.160
Overlopende passiva 73.091 36.770

326.903 174.040

 395.717 222.603

Financieel verslag
bij het accountantsverslag van 20 april 2022
Stichting Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€

Baten
Subsidies  (7) 466.127 378.333 270.700
Eigen inkomsten  (8) 229.163 400.000 299.918
Overige baten  (9) 55.554 50.000 45.638

Bruto-omzetresultaat 750.844 828.333 616.256

Lasten
Beheerslasten personeel  (10) 97.007 100.000 84.369
Activiteitenlasten personeel 361.261 380.000 257.216
Projecten/programmering 161.609 200.000 146.058
Beheerslasten materieel 85.238 100.000 80.260
Overige bedrijfslasten  (11) 25.478 30.000 20.377

Som der lasten 730.593 810.000 588.280

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming 20.251 18.333 27.976

Mutatie "Vrij besteedbaar vermogen" 20.251 0 27.976
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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 JAARREKENING

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische 
levensduur van 5 tot 10 jaar.

Afschrijving
%

Vervoermiddelen  20
Inventaris 20
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Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat
te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de
productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau,
de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen
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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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. 
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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 2021

ACTIVA

1.  Materiële vaste activa

Vervoer-
middelen

€

Inventaris

€

Totaal

€

 Boekwaarde per  1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 6.950 0 6.950
Cumulatieve afschrijvingen (397) 0 (397)

6.553 0 6.553

 Mutaties 
Investeringen 0 12.997 12.997
Afschrijvingen (1.190) (858) (2.048)

(1.190) 12.139 10.949

 Boekwaarde per  31 december 2021
Aanschaffingswaarde 6.950 12.997 19.947
Cumulatieve afschrijvingen (1.587) (858) (2.445)

5.363 12.139 17.502

VLOTTENDE ACTIVA
2021

€

2020

€
2.  Voorraden

Handelsgoederen 5.000 0

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

3.  Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 19.927 5.445

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet
noodzakelijk geacht.
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2021

€

2020

€
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 22.916 15.118

Overige vorderingen

Rekening courant Stichting Monument Kaap Belvédère 55.672 3.754
Te ontvangen subsidiebedragen 6.000 51.000
Borgsommen 909 909

62.581 55.663

 Rekening courant Stichting Monument Kaap Belvédère

Stand per 1 januari 3.754 40.985
Mutaties 51.918 (37.231)

Stand per 31 december 55.672 3.754

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend.

Overlopende activa

Nog te ontvangen entreegelden 491 0
Verzekeringen 8.140 706
Afrekening NOW-regeling en TVL-regeling 0 3.850
Dubbel betaalde bedragen 190 0

8.821 4.556

4.  Liquide middelen

Rabobank 258.707 135.601
Kas 308 617
Gelden onderweg (45) (951)

258.970 135.267
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PASSIVA

2021

€

2020

€
5. STICHTINGSVERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen 68.814 48.563

 Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 48.563 20.587
Resultaat boekjaar 20.251 27.976

Stand per 31 december 68.814 48.563

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Crediteuren 68.482 13.860

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 6.195 5.250

Overige schulden
Nog te besteden subsidiebedragen 179.135 118.160

Overlopende passiva
Vakantiegeld 17.923 15.767
Accountantskosten 9.150 7.150
Afrekening NOW-regeling en TVL-regeling 12.292 0
Reservering nog te betalen beheerslasten en activiteitenlasten personeel 0 9.706
Nog te betalen ingehuurd personeel 26.030 4.052
Nog door te betalen inkomsten kunstenaars 7.696 0
Overige nog te betalen kosten 0 95

73.091 36.770
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€

Realisatie
2020

€
7. Subsidies
Gemeente Rotterdam 382.794 295.000 87.794 210.700
Mondriaanfonds 83.333 83.333 0 60.000

466.127 378.333 87.794 270.700

8. Eigen inkomsten
Entree/boekverkoop 18.291 18.000 291 17.725
Catering en horeca 32.837 52.000 (19.163) 32.542
Volkskeuken 32.075 52.000 (19.925) 35.251
Verhuur 41.809 102.000 (60.191) 56.481
Diverse inkomsten/sponsorinkomsten 7.571 7.500 71 3.776
Opdrachtgevers 38.021 30.000 8.021 18.108
Overige fondsen 58.559 138.500 (79.941) 136.035

229.163 400.000 (170.837) 299.918

9. Overige baten
Subsidie TVL-regeling 55.554 50.000 5.554 45.638

10. Beheerslasten personeel
Zakelijke leiding 61.985 50.000 11.985 67.277
Fondsenwerving 14.424 15.000 (576) 12.930
Schoonmaak 6.318 7.000 (682) 3.617
Huismeester 29.659 18.000 11.659 11.554
Administratie 33.009 10.000 23.009 42.912
Adviseur 6.000 0 6.000 0
Subsidie NOW-regeling (54.388) 0 (54.388) (53.921)

97.007 100.000 (2.993) 84.369

Beheerslasten materieel
Huur 65.467 76.000 (10.533) 64.613
Kantoorkosten 11.617 12.000 (383) 8.242
Faciliteiten 6.106 10.000 (3.894) 5.327
Afschrijvingskosten 2.048 2.000 48 1.063
Rentelasten 0 0 0 1.015

85.238 100.000 (14.762) 80.260

Financieel verslag
bij het accountantsverslag van 20 april 2022
Stichting Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam

Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -



Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€

Realisatie
2020

€
Activiteitenlasten personeel
Inhuur personeel 165.280 170.000 (4.720) 96.814
Vrijwilligers keuken & suppoost 22.137 25.000 (2.863) 14.296
Overige inhuur 48.117 85.000 (36.883) 57.394
Opleidingslasten 1.810 0 1.810 605
Ondersteuning 123.917 100.000 23.917 88.107

361.261 380.000 (18.739) 257.216

Projecten/programmering
Expo's 31.408 50.000 (18.592) 40.504
Verhalenstudio's 55.059 30.000 25.059 35.691
Volkskeuken 41.419 35.000 6.419 30.723
Vluchtschrijver 2.496 40.000 (37.504) 5.337
Catering/inkoop basishoreca 16.766 30.000 (13.234) 11.150
Communicatie/educatie 11.203 15.000 (3.797) 16.546
Overige projectkosten 3.258 0 3.258 6.107

161.609 200.000 (38.391) 146.058

11. Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten 6.476 10.000 (3.524) 4.014
Verkooplasten 0 0 0 126
Algemene lasten 19.002 20.000 (998) 16.237

25.478 30.000 (4.522) 20.377

Huisvestingslasten

Verzekeringen 6.476 10.000 (3.524) 4.014

Verkooplasten

Afboeking debiteuren 0 0 0 126

Algemene lasten

Accountantslasten 6.132 5.000 1.132 4.150
Administratielasten 1.087 1.000 87 886
Advieslasten 1.563 3.000 (1.437) 3.000
Juridische lasten 2.625 3.000 (375) 0
Bankkosten 537 0 537 1.011
Overige algemene lasten 7.058 8.000 (942) 7.190

19.002 20.000 (998) 16.237
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