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Rapport inzake de Jaarrekening 2020
Betrokken organisaties Stichting Muziekkwartier

Stichting Muziekkwartier
Wenninkgaarde 40 - 42
7511 PH Enschede
Kvk 08114132
Stichting Muziekkwartier is een samenwerkingsverband tussen Wilminktheater en
Muziekcentrum Enschede, Poppodium Metropool , Phion, Nederlandse Reisopera,
Conservatorium ArtEZ en de Kaliber kunstenschool. De stichting heeft zich ingespannen
om samen met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel een Muziekkwartier te
bouwen als huis voor de genoemde instellingen. Dit is in 2008 gerealiseerd. Daarnaast
spant de stichting zich in voor het ontwikkelen en in stand houden van een organisatie
die gezamenlijke activiteiten ontwikkelt zonder daarbij het maken van winst te beogen.

Enschede,

8 juni 2021.
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1.

Vaststelling jaarrekening.

Deze jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van
8 juni 2021.

Het bestuur.
R. Kramer
(voorzitter)

J. de Jong
(penningmeester)

J.J. Cornelissen
(lid)

B. van Meijl
(lid)

J. Post
(lid)

A. Schoonewille
(lid)
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2. Bestuursverslag
Inleiding
Hierbij heb ik, als voorzitter van de Stichting Muziekkwartier, het genoegen u
de jaarrekening 2020 van onze stichting aan te bieden. De Stichting
Muziekkwartier is statutair gevestigd te Enschede en op 3 maart 2003 per
notariële akte opgericht als samenwerkingsverband. Huidige deelnemers zijn
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Poppodium Metropool, Orkest van
het Oosten, Nederlandse Reisopera, Kaliber kunstenschool en het
Conservatorium ArtEZ Hogescholen. De stichting is ingeschreven bij de KvK
onder nummer 08114132. De Belastingdienst heeft de stichting Muziekkwartier
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het boekjaar
2020 betreft het 18e boekjaar van de stichting. De stichting heeft ten doel het
ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten van de participerende instellingen als
ook het verwerven van middelen voor deze activiteiten.
Activiteiten
Binnen het bestuur van de stichting Muziekkwartier is in het afgelopen jaar
overleg gevoerd over gezamenlijk te ontwikkelen activiteiten. Zowel in
programmatische zin als in ondersteunende zin zijn afspraken gemaakt. Aan
het project “Booster” (een festival waar het talent van nu een podium, kennis
en een netwerk krijgt geboden) is door de stichting Muziekkwartier in 2019 een
financiele bijdrage verstrekt, met laatste afwikkeling in 2020. De heroriëntatie
Muziekkwartier ( een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het
Muziekkwartier ) is een volgende fase ingegaan. Er zijn concrete plannen
uitgewerkt waarbij het Muziekkwartier zich kan ontwikkelen als huiskamer van
de stad. Inmiddels heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Enschede ingestemd met het inhuizen van de openbare bibliotheek
Enschede in het Muziekkwartier. In de loop van 2021 wordt hierover de
definitieve besluitvorming door de gemeenteraad verwacht. De deelnemende
partijen in de stichting zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de
partijen in het Muziekkwartier uniek voor Nederland is en een positieve bijdrage
levert aan het culturele aanbod in de gemeente Enschede.
De bestuursleden van de stichting zijn mevr. A. Schoonewille, de heer J.
Cornelissen, de heer J. de Jong, de heer R. Kramer, de heer B. van Meijl en de
heer J. Post. Alle functies zijn onbezoldigd.
Ten slotte
De Stichting Muziekkwartier heeft in het boekjaar 2020 een totaal overschot
gerealiseerd van € 6.934. Dit is het saldo van de inkomsten uit de
vriendenloterij en het VSB Fonds minus de beheerskosten van de stichting.
De algemene reserve per 31 december 2020 voor resultaatbestemming
bedraagt € 36.852. Voorgesteld wordt om het overschot over 2020 ad € 6.934
toe te voegen aan de algemene reserve. Het eigen vermogen staat in zijn
geheel ter vrije beschikking aan de stichting.
Namens het bestuur van de Stichting Muziekkwartier.
R. Kramer
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(voorzitter)

3. Jaarrekening
Stichting Muziekkwartier
a. Balans
(voor bestemming resultaat)
31-12-2020

31-12-2019

3.421

4.091

66.564

61.341

69.985

65.432

36.852

27.420

6.934

9.432

Eigen vermogen

43.786

36.852

Kortlopende schulden

26.199

28.580

69.985

65.432

ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA

Algemene reserve

Resultaat boekjaar

Totaal passiva
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b. Staat van baten en lasten
(1 januari 2020 t/m 31 december 2020)

2020

2019

Totaal baten

59.887

17.476

Projectkosten

49.966

-

Overige exploitatielasten
Totaal lasten
Resultaat
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2.987

8.044

52.953

8.044

6.934

9.432
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C. Kasstroomoverzicht over 2020
2020
Operationele activiteiten :
Bedrijfsresultaat

2019
6.934

Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

-

9.432

-

Cashflow

-

6.934

-

9.432

Veranderingen werkkapitaal :
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

670

154

-2.381

-4.170
-1.711
5.223

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-

-4.016
5.416
-

-

-

5.223

5.416

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-

-

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-

-

5.223

5.416

Begin boekjaar

61.341

55.925

Eind boekjaar

66.564
5.223

61.341
5.416

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Saldo kasstromen

Liquide middelen :
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d.Toelichting op de balans
Stichting Muziekkwartier is feitelijk en statutair gevestigd op Wnninkgaarde 40
te Enschede en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
08114132.
Activiteiten
De stichting heeft tot doel het ontwikkelen en in stand houden van een
organisatie die onder de naam Muziekkwartier Enschede gezamenlijke culturele
activiteiten ontwikkelt.
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen “C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven”.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.
De stichting is per 1 januari 2011 geen ondernemer meer voor de
omzetbelasting aangezien er per die datum geen belaste activiteiten
plaatsvinden. Dit betekent dat de opbrengsten en kosten vanaf dat moment zijn
opgenomen inclusief omzetbelasting.
31-12-2020

31-12-2019

-

-

3.421

4.091

3.421

4.091

ING rekening courant

24.878

19.654

ING deposito

41.687

41.687

66.564

61.341

Vorderingen

Te vorderen rente
Te vorderen op Vriendenloterij

Liquide middelen
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31-12-2020

31-12-2019

36.852
6.934
43.786

27.420
9.432
36.852

23.800

23.800

Reserves en onverdeeld resultaat
Algemene reserve
Stand 1 januari
Mutatie : resultaat
Stand 31 december
Kortlopende schulden
Nog te besteden projectgelden
Nog te besteden project sponsoring *

* Nog te besteden projectsponsoring
In 2008 is een bedrag van € 250.000 ontvangen van een projectsponsor. In 2019 is een
bedrag ad € 5.000 ten laste hiervan gebracht inzake het project “Concert op de Markt”
van het Orkest van het Oosten. In 2020 zijn er geen uitgaven geweest. Derhalve is van
het totale sponsorbedrag € 23.800 opgenomen in de balans per 31 december 2020
alsnog te besteden projectsponsoring in de komende perioden.

Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen accountantskosten

9

-

2.390

4.780

2.399

4.780

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen
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e. Toelichting op staat van baten en lasten

2020
Opbrengsten VSB Fonds
Opbrengsten Vriendenloterij

2019

45.000
14.887
59.887

17.476
17.476

45.000
4.966
49.966

-

2.987

8.044

Projectkosten

Project “Kickstartersfonds”
Project “Booster”

Overige exploitatielasten ( accountant
, assurantie, bankkosten) *

* De totale accountantshonoraria betreft een bedrag ad
€ 2.390 incl. btw. Deze lasten hebben geheel betrekking
op het onderzoek van de jaarrekening.

Personeelsbestand
Ultimo 2020 waren er geen werknemers bij de stichting in dienst. Er is sprake
van een onbezoldigd bestuur.

Enschede, 8 juni 2021.
Het bestuur.
R. Kramer
J. de Jong
J.J. Cornelissen
B. van Meijl
J. Post
A. Schoonewille

(voorzitter)
(penningmeester)
(lid)
(lid)
(lid)
(lid)
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f. Samenstellingsverklaring van de accountant
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Zuiderval 60
Postbus 2323
7500 CH Enschede
T: 088 277 11 00
Enschede@mazars.nl

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: het bestuur van Stichting Muziekkwartier

De jaarrekening van Stichting Muziekkwartier te Enschede is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de en de 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 de door de entiteit gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling,
zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. 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
Muziekkwartier. 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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Enschede, 8 juni 2021

Mazars N.V.

H.J.J. Janssen AA

Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

