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Stichting Stadspodium Rotterdam

I. Bestuursverslag

I.0 Algemene inleiding
Stichting Stadspodium Rotterdam is opgericht op 30 juni 2008.
Op 31 december 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt:
mevrouw M.C. Vos-Maan - voorzitter
mevrouw C.C.A. Borsboom - Penningmeester
mevrouw G. Roest 
mevrouw S. Eskici
de heer P.W.G. Kuster

Daarnaast wordt het bestuur terzijde gestaan door een programmacommissie en 
een klankbordplatform,bestaande uit vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten, 
culturele instellingen, partners en bewoners rondom het Grotekerkplein.
De jaarrekening wordt door de penningmeester zelf samengesteld.
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van ...maart 2019.

I.1 De doelstelling
De stichting heeft ten doel het gebruik van het podium gelegen op het Grotekerkplein
te Rotterdam te organiseren, alsmede het vaststellen van de programmering met
betrekking tot het gebruik van voornoemd podium met name gericht op culturele
activiteiten. De stichting heeft ook de verantwoordelijkheid voor de programmering
en coordinatie van de activiteiten van het Stadspark/Grotekerkplein.

I.2 Bestuurszaken
De stichting heeft de cultural governance code volgens het bestuursmodel van 
toepassing verklaard.
In 2018 heeft het bestuur 6 keer vergaderd.
Conform de statutenwijziging van 2016 is de doelstelling van de Stichting uitgebreid 
naar programmering/coördinatie activiteiten Stadspark/Grotekerkplein. Dat 
betekende dat het bestuur ook  verantwoordelijk was voor de  bijeenkomsten 
van het klankbordplatform Stadspark en de bijeenkomsten van de 
programmacommissie Stadspark. Bij beide bijeenkomsten was de voorzitter van 
het bestuur van de Stichting aanwezig.
Naast de programmering en algemene zaken werd veel tijd besteed aan 
de profilering en positionering van het Stadspark.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten.
De organisatie valt niet onder de WNT gezien de hoogte van de subsidies.
Het bestuur heeft in 2018 geen besluiten genomen waarbij sprake was van 
tegenstrijdige belangen.
De accountant welke door de stichting wordt ingehuurd voor het assurance rapport
voor de gemeente Rotterdam is voor het vijfde jaar betrokken bij de stichting.
Het bestuur heeft geen aparte evaluatie van de accountant gedaan.
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Bestuursleden: 1e termijn 2e termijn
M.C. Vos-Maan Voorzitter 20-6-2008 20-6-2012
Functie's: Directeur Levensloop Academie, Projectleider Vrouwen in de Lift,

bestuurslid Vrienden van de Laurenskerk, voorzitter werkgroep 
Citypastoraat Paradijskerk, voorzitter Liberaal Vrouwen Netwerk, 
stuurgroep Seniorennetwerk VVD, lid van verdienste VVAO

C.C.A. Borsboom Penningmeester 1-4-2016
Functie's: Controller bij Theater Rotterdam

Penningmeester van het DoelenKwartet en Stichting Healing Tao.

G. Roest Algemeen bestuurslid 20-6-2008 20-6-2012
Functie's: Hoofd communicatie Stichting Winternachten en docente theatermake-up

aan de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium.

S. Eskici Algemeen bestuurslid 1-7-2013 1-7-2017
Functie's: Adviseur bouwen en wonen bij Stichting Woongenot, 

bestuurslid VvE Calypso, VvE Timmerhuis en VvE Polanenstraat,
lid van de adviesraad van Havensteder.

P.W.G. Kuster Algemeen bestuurslid 2-9-2015
Functie's: Eigenaar bureau Perplekcity, bestuurslid Open Monumentendag,

initiatiefnemer OMI (Office for Metropolitan Information).

I.3 Activiteiten
In de periode van juni tot november 2018 hebben er 60 activiteiten plaats
gevonden op het Stadspodium. 
55 activiteiten zijn vanuit de eigen programmering gedaan in samenwerking
met verschillende andere organisaties.
De samenwerkende organisaties waren de volgende:

Bibliotheek Rotterdam Liliane Fonds Tuvula Media/EO
De Swarte Leeuw Little Vie Nederland Zingt
Abert Heijn Meent Sherlock's place Ketelbinkie
Brand communicatie 24 gerenommeerde orkesten COC
Gay Rotterdam De buren The Hang-out 010
Jeugdcultuurfonds Cultuurscouts Boedha Huis
Verhalenfontijn DCMR 12 Rotterdamse dansscholen
Laurenskerk Codarts Gebiedscommissie
Gebouw de Heuvel Bureau Binnenstad
Rotterdam Festivals Dag van de Romantische muziek
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I.4 Financiën
In 2018 heeft de stichting een structurele subsidie verkregen van € 51.500,- van
de Gemeente Rotterdam. Deze subsidie is overgeheveld 
naar Rotterdam Festivals, die naast de structurele subsidie van de gemeente 
projectsubsidie verleent. De structurele subsidie is bestemd om de faciliterende
functie van de stichting uit te kunnen voeren. 
Daarnaast zijn fondsen geworven om de programmeringskosten te financieren. 
De programmeringskosten zijn inclusief de kosten van verhuur aan derden.
Verhuur aan derden bestaat uit het feit dat de kosten 1 op 1 aan de inhurende partij
worden doorberekend en een vergoeding voor het gebruik van het podium. 
Het betrof hier voornamelijk partijen die vanuit een stichting of vereniging activiteiten 
ontplooiden.
Het boekjaar 2018 wordt met een negatief exploitatiesaldo van € 4.274,- afgesloten.
Het exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
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II.1   Balans per 31 december 2018

ACTIVA

Vaste Activa -                  450                  

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 21.712      12.550      
Liquide middelen 1.090        39.123      

22.802            51.673            

22.802            52.123            

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 9.840              5.566              

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva

Schulden aan leveranciers 6.646        14.322      
Overlopende Passiva 6.316        32.235      

12.961            46.558            

22.802            52.124            

31 december 2018 31 december 2017
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II.2 EXPLOITATIEBEGROTING
 Realisatie 

2018 
 Begroot 

2018 
 Realisatie 

2017 
BATEN

Structurele subsidie 59.150         50.500         50.500         
Subsidie Rotterdam Festivals* 25.000         32.500         25.000         
Subsidie Gemeente Rotterdam -               15.000         10.000         
Bijdrage Gebiedscommissie 7.500           5.000           
Bijdrage Fondsen 19.850         57.500         38.000         
Overige opbrengsten 14.868         32.000         18.411         
Publieksinkomsten -               691              
Totaal baten 118.868      195.000      147.602      

LASTEN
Activiteitenlasten
 Programmering, fondsenwerving en organisatie 30.556         37.500         33.723         
 Pleincoördinator 10.700         12.500         4.684           
Coördinatie vrijwilligers 2.500           
Kosten Programmering 21.550         60.000         34.427         
Productiekosten programmering 26.910         35.500         33.356         
Huur technische apparatuur en technicus 9.588           17.700         13.624         
Ontwikkeling (derden) 4.000           
kosten vergunningen & verzekering 3.239           2.800           2.910           
Activiteitenlasten 102.542      172.500      122.725      

Publiciteitslasten
Website (nieuw) 1.744           4.000           851              
Kosten Brand communicatie 9.935           12.000         25.120         
Kosten communicatie uitingen 2.500           
Publiciteitslasten 11.679        18.500        25.971        

Organisatiekosten
Accountantskosten 1.895           1.500           2.145           
Kantoor & organisatiekosten 602              2.500           840              
Afschrijvingen 450              450              
Overige kosten -2.574         369              
Organisatiekosten 372              4.000           3.804           

Totaal lasten 114.594      195.000      152.500      

RESULTAAT 4.274           -               -4.898         

* Bestemd voor het project Danssalons. Hiervoor is een deelbegroting en aparte 
aanvraag ingediend.
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II.3   Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en 
van de bepaling van het resultaat

Algemeen

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij het 
desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld.  
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of 
goedgekeurde kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse 

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, 
uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar 
zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals 
huurcontracten, onderhoudscontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en 
gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten 
verantwoord.

Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de 
gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde.
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II.4   Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2018 31-12-2017
Vorderingen
Debiteuren 650                     8.282                 
reservering voor oninbaarheid 650-                     3.782-                 

-                          4.500                 

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen 6.562                 500                    
Nog te ontvangen subsidie 15.150               7.550                 
Nog te ontvangen BTW

21.712               8.050                 

21.712               12.550              

Liquide middelen
ABN-Amro bank 1.090                 39.123              

Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:
Algemene reserve 1 januari 5.566                 
Toevoeging aan de algemene reserve 4.274                 
Algemene reserve 31 december 9.840                 

31-12-2018 31-12-2017
Kortlopende schulden
Crediteuren 6.646                 14.322              

Overige schulden
Vooruit ontvangen subsidie -                          22.950              
Nog te ontvangen facturen 3.182                 2.200                 
Af te dragen BTW 4e kwartaal 124                     4.119                 
Loonheffingen december 1.325                 1.350                 
Voorz. Vakantietoeslag 1.684                 1.617                 

6.316                 32.235              
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III.1 Ondertekenen

Hierbij verklaart het bestuur van Stichting Stadspodium Rotterdam dat de 
jaarrekening 2018 is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering 
in april 2019.

Rotterdam, 29 juni 2019

mevrouw C.C.A. Borsboom

Penningmeester

Jaarrekening 2018


