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Aan het bestuur van
Stichting 'Theater na de Dam'
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Kenmerk !

Behandeld door !

Datum

04.75.21!

LdB!

21 maart 2022

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 € 174.148 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultant
van € 4.689, samengesteld.
2!Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam 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 financiele
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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiele verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiele 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 'Theater na de Dam'. 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
3 Algemeen
3.1 Bedrijfsgegevens
De activiteiten van Stichting 'Theater na de Dam' bestaan voornamelijk uit het levend houden
van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en meer in het bijzonder de
organisatie van een jaarlijkse theatermanifestatie op 4 mei, voorafgaand en direct na de
nationale herdenking op de Dam te Amsterdam.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
IFAA B.V.

Digitaal ondertekend door
L. de Bruijn
DN: cn=L. de Bruijn, o, ou,
email=leo@ifaa.nl, c=NL
Datum: 2022.05.17
16:06:00 +02'00'

L. de Bruijn
Accountant-Administratieconsulent
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4 BESTUURSVERSLAG
Het versiag Iigt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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1!BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31!31
december!december
2021!2020
€!€
ACTIVA
Vlottende activa
!
Vorderingen
!
Liquide middelen

20.743!73.911
153.405!78.833
174.148!152.744
174.148!152.744

PASSIVA
Besteedbaar vermogen!

(3)

Continulteitsreserve!
Overige reserve!
!
Kortlopende schulden

25.215!25.215
39.887!35.199
65.102!60.414
!
(4)

109.046!92.330
174.148!152.744
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2!STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

2021!2020
€!€

!
Baten
!
Besteed aan doelstellingen

!
(5)
!
(6)

472.312!373.804
360.459!311.450
111.853!62.354

Lasten
Personeelskosten!
Overige personeelskosten!
Organisatiekosten!

(7)!
(8)!
(9)!

53.086!34.142
27.500!15.000
26.288!12.032
106.874!61.174

!
Saldo voor finandele baten en lasten
!
Financiele baten en lasten
!
Saldo van baten en lasten
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4.979!1.180
(10)!

-290!-170
4.689!1.010
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3!GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijnen voor kleine fondsenwervende
organisaties".
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen
nominate waarde.
In de jaarrekening zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode, waarop deze betrekking
hebben. Voor zover van toepassing is in de bijlage een vergelijking met de begroting
opgenomen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handeisregister
Stichting 'Theater na de Dam' (geregistreerd onder KvK-nummer 34307240) is statutair
gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd op Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam.

Overige vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de
nominate waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

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
nominate waarde.

Schulden en overlopende passiva
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen
de schuld moet worden afgelost.

Resultaatbepaling
Besteed aan doelstellingen
Hieronder zijn de direct aan een project toe te rekenen kosten verantwoord.
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Financiele baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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ACTIVA

VLOTTEN DE ACTIVA
31-12-2021 31-12-2020
!
C
C
1. Vorderingen
!
Belastingen en premies sociale verzekeringen
!
Overige vorderingen en overlopende activa

!
14.743
11.411
!
6.000
62.500
20.743!73.911

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

14.743!11.411

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa

62.500
6.000
6.000!62.500

Overige vorderingen
62.500

Te ontvangen subsidies!

!
Overlopende activa

!
Nog in rekening te brengen bijdragen (ROC)

2. Liquide middelen

!
ABN-Amro bank, rekening-courant 57.42.20.348
!
ABN-Amro bank, spaarrekening 57.73.79.089

31-12-2021 31-12-2020
!
€
€
6.000

!
69.405
74.833
!
84.000
4.000
153.405!78.833
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PASSIVA
3.

Besteedbaar vermogen
2021!2020
€!€

Continuiteitsreserve
!
Stand per 1 januari
Mutatie
!
Stand per 31 december

25.215!25.215
25.215!25.215

Bij bestuursbesluit is in 2017 besloten om een continuIteitsreserve te vormen om op elk
moment de vaste lasten voor een zekere periode door te kunnen betalen. De omvang van deze
reserve wordt jaarlijks beoordeeld. Voor 2021 wordt geen aanpassing noodzakelijk geacht.
31-12-2021 31-12-2020

Overige reserve!

€!€

Overige reserve!

39.887!35.199

4.

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

19.735!5.054

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

1.354!552

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies!
Vooruitontvangen donaties!
Accountantskosten!
Nettoloon!
Te betalen kosten!
Reservering vakantiegeld!

-!32.700
59.528!33.570
5.250!5.250
-!118
21.250!14.014
1.929!1.072
87.957!86.724
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4!TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
2021!2020
c!€
5. Baten
Baten van particulieren!
FPK structurele subsidie!
FPK Corona steunmaatregelen!
VSB Fonds!
Amsterdams 4 en 5 mei comite!
Vfonds!
Nationaal comite 4 en 5 mei!
Stichting Democratie en Media!
Gieskes Strijbosch Fonds!
Fonds 1999!
AFK subsidie!
Bankgiro Loterij Fonds!
USV Reunistenvereniging!
Overige private fondsen!
Recettes!
Overige baten!
Schoolvoorstellingen!

1.500
39.600
68.132
20.000
43.000!40.000
50.000!48.894
45.393!105.000
20.000!20.000
75.000!75.000
10.000! 25.000!31.828
30.000!32.500
8.500
3.000
!
437.625
354.722
6.712
!
21.575
13.082
!
6.400
6.000
34.687!19.082
472.312!373.804

6. Besteed aan doelstellingen

!
Besteed aan project "Theater na de Dam"

360.459!311.450

Voorstellingen!
Honoraria secretaris / productieleider!
Organisatiekosten!
Werving en marketingkosten!

252.366!188.078
2.588!6.710
80.759!72.399
24.746!44.263
360.459!311.450
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2021!2020

c!€
7. Personeelskosten
Lonen en salarissen!
Sociale lasten!
Pensioenlasten!
Overige personeelskosten!

40.791!26.977
6.792!4.153
5.265!2.771
238!241
53.086!34.142

Lonen en salarissen
Bruto lonen!
Vakantiegeld!

37.599!25.162
3.192!1.815
40.791!26.977

Sociale lasten
!
Premies sociale verzekeringswetten

6.792!4.153

Overige personeelskosten
Onkostenvergoedingen!
Overige personeelskosten!

270!160
-32!81
238!241

Personeelsleden
Bij de stichting was in 2021 gemiddeld 0,7 personeelslid in dienst, berekend op fulltimebasis
(2020: 0,4).

Overige lasten
8. Overige personeelskosten
!
Honoraria zakelijk leider

27.500!15.000

9. Organisatiekosten
Kosten accountant en administratie!
Advieskosten fondsenwerving!
Ontwikkelingskosten Team en bestuur!
Jaarverslag!
Representatiekosten!
Reiskosten medewerkers (vast en inhuur)!
Contributies/ abonnementen!

11.199!3.914
1.000!1.625
3.784! 520
7.080!4.897
1.379!834
1.326!762
26.288!12.032

10. Financiele baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten!
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5!OVERIGE TOELICHTINGEN EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING
Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 21 maart 2022

E.J. van der Ree

L. Booij

M.R.A. Fuchs

L. Zuidema
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