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Aan het bestuur van  

Stichting Willibrordus Draait Door 

Kennemerstraatweg 464 

1851 NG  HEILOO 

     

 

Santpoort-Noord, 21 november 2022  

Betreft: jaarrekening 2021 

 

 

 

Geachte bestuur,  

 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw 

onderneming. 

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke 

tezamen de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen. 

1 NOAB-SAMENSTELLINGSVERKLARING 

De jaarrekening Stichting Willibrordus Draait Door 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. 

 

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en 

volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit 

houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de 

verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). 

Daardoor mag u er van uit 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.  

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

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben 

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 

toegepast.  
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De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het 

verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële 

gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. 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. We verwachten u met 

de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.  

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting 

zijn wij gaarne bereid. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Carter Administratie & Fiscaal Advies 

E. Smit 
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2 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 2.429, tegenover € 8.215 over 2020. Ter 

analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst- en 

verliesrekening. 

  2021   2020   

  € % € % 

Netto-omzet 38.403 100,0 9.999 100,0 

Kosten van artiesten en optredens -24.764 -64,5 -1.116 -11,2 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 13.639 35,5 8.883 88,8 

Overige bedrijfskosten         
Verkoopkosten 9.445 24,6 - - 

Algemene kosten 1.350 3,5 517 5,2 

          

Som der kosten 10.795 28,1 517 5,2 

Bedrijfsresultaat 2.844 7,4 8.366 83,7 

Financiële baten en lasten -415 -1,1 -151 -1,5 

Resultaat 2.429 6,3 8.215 82,2 
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VERGELIJKING RESULTAAT 

De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden verklaard: 

  2021 

  € 

Resultaat hoger door   
Stijging brutomarge 4.756 

Resultaat lager door   
Stijging overige bedrijfskosten -10.278 

Daling financieel resultaat -264 

Totaal afname resultaat -5.786 
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3 MEERJARENOVERZICHT 

Resultaten 

  2021 2020 

  € € 

Netto-omzet 38.403 9.999 

Kosten van artiesten en optredens -24.764 -1.116 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 13.639 8.883 

Overige bedrijfskosten     
Verkoopkosten 9.445 - 

Algemene kosten 1.350 517 

      

Som der kosten 10.795 517 

Bedrijfsresultaat 2.844 8.366 

Financiële baten en lasten -415 -151 

Resultaat 2.429 8.215 

Balans 

  2021 2020 

  € € 

Activa     
Overige vorderingen 5.563 977 

Liquide middelen 28.315 12.263 

Totaal 33.878 13.240 

Passiva     
Eigen vermogen 5.138 2.710 

Overige kortlopende schulden 28.740 10.530 

Totaal 33.878 13.240 
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4 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(Na resultaatbestemming)   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Belastingvorderingen 3.763   977   

Overige vorderingen 1.800   -   

    5.563   977 

Liquide middelen   28.315   12.263 

     

Totaal 

  

33.878 

  

13.240 
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PASSIVA 

(Na resultaatbestemming)   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Ondernemingsvermogen 2.709   -5.505   

Onverdeeld resultaat 2.429   8.215   

 
  5.138   2.710 

Kortlopende schulden         
Overige schulden 28.740   10.530   

    28.740   10.530 

Totaal 

  

33.878 

  

13.240 
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5 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021 

    2021   2020 

  € € € € 

Netto-omzet 38.403   9.999   

Kosten van artiesten en optredens -24.764   -1.116   

Brutomarge   13.639   8.883 

Overige bedrijfskosten         
Verkoopkosten 9.445   -   

Algemene kosten 1.350   517   

          

Som der kosten   10.795   517 

Bedrijfsresultaat 
  

2.844 
  

8.366 

Financiële baten en lasten   -415   -151 

Resultaat 

  

2.429 

  

8.215 
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6 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Willibrordus Draait Door, statutair gevestigd te Heiloo, bestaan 

voornamelijk uit: 

 

SBI-code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst; 

 

het organiseren van een jaarlijks cultureel festival op het landgoed Willibrordus, met als oogmerk 'de 

geest te voeden' en daarmee de beeldvorming over de psychiatrie te beïnvloeden. 



Stichting Willibrordus Draait Door, te Heiloo 

 

 14  

7 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling 

van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare 

winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale 

waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine 

rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele 

verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen 

een looptijd van korter dan 1 jaar. 

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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING RESULTAAT 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de 

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van 

diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de 

tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte 

kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde 

periode toegerekend. 

Brutomarge 

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede 

uit de overige bedrijfsopbrengsten. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 
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Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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8 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Belastingvorderingen     

Omzetbelasting     

Omzetbelasting 2018 798 798 

Omzetbelasting 2019 179 179 

Omzetbelasting 2021 2.786 - 

  3.763 977 

Overige vorderingen     

Nog te ontvangen sponsorbijdragen 1.800 - 

  1.800 - 

Totaal 5.563 977 

LIQUIDE MIDDELEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Banktegoeden     

NL92 RABO 0313 8870 04 27.892 11.750 

  27.892 11.750 

Kasmiddelen 423 513 

Totaal 28.315 12.263 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Overige schulden     

Lening o/g Koepel B.V. 10.513 10.513 

Nog te betalen rente Koepel B.V. 210 - 

Corona Herstelfonds 2021 (verschoven naar 2022) 7.000 - 

Terug te betalen Corona Herstelfonds 2021 11.000 - 

Nog te betalen bankkosten 17 17 

Totaal 28.740 10.530 
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9 TOELICHTING OP WINST- EN VERLIESREKENING 

OMZET EN BRUTOMARGE 

  2021 2020 

  € € 

Netto-omzet     

Verkoop entreekaarten 18.754 - 

Ontvangen sponsorbijdragen 2.400 - 

Gemeente Heiloo Structurele Subsidie 4.999 4.999 

Gemeente Heiloo Corona Herstelfonds 4.000 - 

Bijdrage Stichting Prins Bernhardfonds 2019 - 5.000 

Bijdrage Stichting Prins Bernhardfonds 2021 2.500 - 

Bijdrage Gravin van Bylandfonds 2019 750 - 

Bijdrage TAQA 5.000 - 

  38.403 9.999 

Som der bedrijfsopbrengsten 38.403 9.999 

Kosten van artiesten en optredens     

Kosten van artiesten en optredens 24.764 1.116 

  24.764 1.116 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 13.639 8.883 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2021 2020 

  € € 

Verkoopkosten     

Reclame- en advertentiekosten 9.445 - 

  9.445 - 

Algemene kosten     

Algemene kosten 292 71 

Kantine- en lunchkosten 611 - 

Overige assurantiën 447 446 

  1.350 517 

Totaal 10.795 517 
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2021 2020 

  € € 

Rentelasten banken     

Bankkosten en provisie -205 -151 

  -205 -151 

Rentelasten andere partijen     

Nog te betalen rente Koepel B.V. -210 - 

  -210 - 

Financiële baten en lasten (saldo) -415 -151 
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10 OVERIGE TOELICHTINGEN 

 

Ondertekening van de Jaarrekening 
 
 
Heiloo, 21 november 2022 

 
 
L.J.P. Gouwerok 


