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ALGEMEEN

Bestuurder

De stichting wordt bestuurd door de heer T.P.M. van Gool, tevens is er een Raad van Toezicht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting STRP, statutair gevestigd op Torenallee 32-8, 5617 BD te Eindhoven bestaan

voornamelijk uit: Het organiseren, ondersteunen dan wel stimuleren van publieksgerichte activiteiten met als

kenmerk kunst en technologie.
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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa -                -                

-                -                

Materiële vaste activa

Inventarissen 8.454             8.618             

8.454             8.618             

Financiële vaste activa -                -                

-                -                

Totale vaste activa 8.454             8.618             

Vlottende activa

Voorraden -                -                

Vorderingen

Debiteuren 15.809           3.432             

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 13.582           9.095             

Overlopende activa 124.012         86.784           

Subsidieverleners 120.069         93.364           

273.472         192.675         

Effecten -                -                

Liquide middelen

Kas 619                296                

Rabobank 286.743         338.819         

287.362         339.115         

Totale vlottende activa 560.834         531.790         

TOTALE ACTIVA 569.288         540.408         
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31-12-2021 31-12-2020

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserves 149.870         125.652         

Bestemmingsreserves 53.712          38.131          

203.582         163.783         

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfonds Gemeente (SCE) -                15.581          

Bestemmingsfonds Provincie (egalisatiereserve) -                11.840          

Bestemmingsfonds Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie (COVID-19) 60.950          97.950          

Totaal eigen vermogen 264.532         289.154         

Voorzieningen

Voorzieningen -                -                

Totale voorzieningen -                -                

Langlopende schulden

Langlopende schulden -                -                

Totale langlopende schulden > 1 jaar -                -                

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 28.222          25.220          

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 10.412          11.258          

Overlopende passiva 266.122         214.776         

Totale kortlopende schulden < 1 jaar 304.756         251.254         

TOTALE PASSIVA 569.288 540.408
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

BATEN

Eigen inkomsten

   Publieksinkomsten binnenland 6.312            52.500          4.286            

      Waarvan kaartverkoop 5.592            52.500          4.286            

      Waarvan overige publieksinkomsten 720               -                -                

   Publieksinkomsten buitenland -                -                -                

  Totaal Publieksinkomsten 6.312            52.500          4.286            

   Sponsorinkomsten 8.923            25.000          18.857          

   Vergoedingen coproducent 2.495            22.500          2.000            

   Overige directe inkomsten 13.577          2.000            1.360            

Totaal overige directe inkomsten 24.995          49.500          22.217          

Totaal Directe inkomsten 31.307          102.000         26.503          

Indirecte inkomsten -                -                -                

   Private middelen - particulieren incl. 

   vriendenverenigingen -                -                -                

   Private middelen - bedrijven -                -                -                

   Private middelen - private fondsen 132.000         150.000         92.500          

   Private middelen - goede doelenloterijen -                -                -                

Totale bijdragen uit private middelen 132.000        150.000        92.500          

Totaal eigen inkomsten 163.307         252.000         119.003         

Subsidies

Structurele subsidie OCW -                -                -                

Structurele subsidie Provincie 150.000         150.000         150.000         

Structurele subsidie Gemeente 275.400         275.000         281.424         

97.000          95.000          -                

Totaal structurele publieke subsidie overige -                -                -                

Totale structurele subsidies 522.400        520.000        431.424        

Incidentele publieke subsidies 263.908         493.000         360.245         

Totaal subsidies 786.308         1.013.000      791.669         

TOTALE BATEN 949.615         1.265.000      910.672         

In de begroting 2021 zijn diverse baten en lasten als één post opgenomen, daarom zijn deze niet

afzonderlijk gespecificeerd.

Structurele subsidie Fonds voor 

Cultuurparticipatie
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

LASTEN

Beheerlasten materieel 101.581         93.250          87.691          

waarvan huisvestingslasten 30.149          23.000          24.502          

waarvan afschrijvingskosten 3.473            2.000            2.646            

Beheerlasten personeel 120.549         147.000         150.968         

Beheerlasten totaal 222.130         240.250         238.659         

Activiteitenlasten materieel 341.241         591.250         269.102         

waarvan activiteitenlasten programma 170.367        591.250        134.891        

Activiteitenlasten personeel 410.004         433.500         254.165         

Activiteitenlasten totaal 751.245         1.024.750      523.267         

Specificatie personeelslasten

Waarvan vast contract 262.142         90.000          187.088         

Waarvan tijdelijk contract 93.796          171.000         118.459         

Waarvan inhuur 174.615         273.500         99.586          

Personeelslasten totaal 530.553         580.500         405.133         

Materiële lasten totaal 442.822         684.500         356.793         

TOTALE LASTEN 973.375         1.265.000      761.926         

RESULTAAT

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 23.760-          -                148.746         

Saldo rentebaten en lasten 862-               -                376-               

Saldo bijzondere baten en lasten -                -                -                

Exploitatieresultaat 24.622-          -                148.370         

Bestemming resultaat:

-                -                15.581          

37.000-          -                97.950          

37.000-          -                113.531         

Algemene reserve 12.378          -                26.534          

Bestemmingsreserve -                -                -                

-                -                -                

-                -                8.305            

24.622-          -                148.370         

Bestemmingsfonds Gemeente (SCE) 2017-

2020

Bestemmingsfonds Gemeente (SCE) 2021-

2024

Bestemmingsfonds Provincie 2021-2024 

(egalisatiereserve)

Bestemmingsfonds Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie (COVID-19)

Onttrekking/toevoeging bestemmingsfondsen:
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1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Stichting STRP heeft als doelstellingen:

Het organiseren, ondersteunen dan wel stimuleren van publieksgerichte activiteiten met als kenmerk kunst en

technologie.

De activiteiten van Stichting STRP worden gefinancierd door middel van structurele subsidies, vanuit de

Gemeente (Stichting Cultuur Eindhoven) en de provincie Noord Brabant. Daarnaast wordt een beroep gedaan

op zowel publieke als private fondsen, bedrijven en instellingen. Ook worden sponsorgelden geworven zowel

in de vorm van korting bij inkoop als in de vorm van geldelijke bijdragen. Tenslotte zijn er publieksinkomsten

(entreegelden, verkoop materialen) en overige inkomsten.

Stichting STRP is feitelijk en statutair gevestigd op Torenallee 32-8, 5617 BD te Eindhoven en is ingeschreven

bij het handelsregister onder nummer 17158671.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde financiële

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.

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft STRP moeten besluiten om Festival 2021

geheel online te laten plaats vinden in plaats van de oorspronkelijk geplande mix van een fysiek en online

festival Hierdoor wijken de cijfers 2021 op een aantal punten af van de begrote cijfers voor 2021. De

subsidieverstrekkers c.q. fondsen hebben zich ook voor 2021 coulant opgesteld.

Festival 2022 staat gepland voor 7 tot en met 10 april 2022 waarbij alle activiteiten naar verwachting in een

hybride vorm (online en fysiek) zullen plaatsvinden. Gezien de blijvende onzekerheid over de maatregelen ter

bestrijding van het coronavirus wordt de nodige flexibiliteit van de organisatie gevraagd. Hiermee wordt in de

begroting waar mogelijk rekening mee gehouden. Door de toegekende subsidies voor 2022 en de

hoopgevende vooruitzichten ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet en is de jaarrekening 2021

opgesteld op basis van continuïteit. 

Inrichting jaarrekening/vergelijkende cijfers

Waar nodig zijn vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar geherrubriceerd om een betere

vergelijkbaarheid met de cijfers van het huidige boekjaar mogelijk te maken.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting STRP zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

desbetreffende jaarrekeningposten.
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Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van

een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen vrij besteedbaar vermogen en vastgelegd

vermogen. 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht. 

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan.

Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als

bestemmingsfonds.

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 de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.
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1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventarissen

€

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 91.314           

Cumulatieve afschrijvingen 82.696-           

Boekwaarde per 1 januari 2021 8.618             

Investeringen 4.814             

Desinvesteringen 39.882-           

Afschrijvingen 3.316-             

Afschrijvingen desinvesteringen 38.220           

Mutaties 2021 164-                

Boekresultaat materiële vaste activa 157                

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 56.246           

Cumulatieve afschrijvingen 47.792-           

Boekwaarde per 31 december 2021 8.454             

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 15.809           3.432             

Voorziening oninbare debiteuren -                -                

15.809           3.432             

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 13.582           9.095             

Omzetbelasting

Omzetbelasting boekjaar 13.582           8.806             

Omzetbelasting suppletie -                289                

13.582           9.095             

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20%.
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 121.778         85.889           

Nog te ontvangen bedragen 2.234             895                

124.012         86.784           

Subsidieverleners

Stichting Cultuur Eindhoven 13.500           13.795           

Fonds21 25.000           -                

Regiodeal Brainport 59.569           59.569           

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 20.000           20.000           

Fonds voor Cultuurparticipatie 2.000             -                

120.069         93.364           

Liquide middelen

Rabobank 286.743         338.819         

Kas 619                296                

287.362         339.115         

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserves

Stand per 1 januari 125.652         99.118           

Resultaatbestemming 12.378           26.534           

Vrijval van egalisatiereserve Provincie 2017-2020 11.840           -                

Stand per 31 december 149.870         125.652         

Bestemmingsreserve 

Stand per 1 januari 38.131           -                

Bestemming resultaat boekjaar -                -                

Vrijval van bestemmingsfonds Gemeente (SCE, 2017-2020) 15.581           38.131           

Stand per 31 december 53.712           38.131           

Doordat het festival in 2021, als gevolg van de toen geldende COVID-19 maatregelen, online heeft

plaatsgevonden in plaats van het geplande fysieke festival heeft het bestuur van Stichting STRP

besloten de bestemmingsreserve door te schuiven ten behoeve van de exploitatie van het festivaljaar

2022. Eind 2021 heeft het bestuur in overleg met SCE besloten het bestemmingsfonds SCE ter

grootte van € 15.581 aan de bestemmingsreserve toe te voegen ter dekking van de exploitatie van

het festivaljaar 2022.
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Gemeente (SCE) -                15.581           

Bestemmingsfonds Provincie (egalisatiereserve) -                11.840           

60.950           97.950           

60.950           125.371         

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Gemeente (SCE)

Stand per 1 januari 15.581           38.131           

Resultaatbestemming -                15.581           

Dotatie bestemmingsfonds -                -                

Vrijval ten gunste van bestemmingsreserves 15.581-           38.131-           

Stand per 31 december -                15.581           

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Provincie (egalisatiereserve)

Stand per 1 januari 11.840           3.535             

Resultaatbestemming -                8.305             

Dotatie bestemmingsfonds -                -                

Vrijval ten gunste van de algemene reserves 11.840-           -                

Stand per 31 december -                11.840           

Voor de ontvangen subsidie 2021-2024 van de Provincie Noord-Brabant dient een egalisatiereserve

gevormd te worden bij een positief exploitatieresultaat. Voor de toerekening geldt het aandeel

Provincie-subsidie in de totale baten als uitgangspunt. Onttrekkingen aan de egalisatiereserve

Provincie mogen alleen plaatsvinden bij een negatief exploitatieresultaat of voor specifieke

subsidiabele activiteiten met voorafgaande toestemming van de Provincie.

Voor de ontvangen subsidie 2021-2024 van de Gemeente Eindhoven (Stichting Cultuur Eindhoven)

dient een bestemmingsfonds gevormd te worden bij een positief exploitatieresultaat. Voor de

toerekening geldt het aandeel Stichting Cultuur Eindhoven-subsidie in de totale baten als

uitgangspunt. Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds Stichting Cultuur Eindhoven mogen alleen

plaatsvinden bij een negatief exploitatieresultaat of voor specifieke subsidiabele activiteiten met

voorafgaande toestemming van Stichting Cultuur Eindhoven.

In overleg met SCE is besloten de middelen van het Bestemmingsfonds Gemeente (SCE) toe te

voegen aan de bestemmingsreserve ter dekking van de exploitatie van het festivaljaar 2022.

Bestemmingsfonds Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

(COVID-19)
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2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (COVID-19)

Stand per 1 januari 97.950           -                

Resultaatbestemming -                -                

Aanwending bestemmingsfonds 37.000-           -                

Dotatie bestemmingsfonds -                97.950           

Stand per 31 december 60.950           97.950           

31-12-2021 31-12-2020

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren
Crediteuren 28.222           25.220           

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 10.412           11.258           

Overlopende passiva

Accountantskosten 7.298             7.560             

Reservering vakantiegeld 12.817           12.939           

Reservering vakantiedagen 3.825             2.877             

Overige vooruitontvangen bedragen 11.534           -                

Vooruitontvangen subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie 108.100         -                

119.430         189.651         

Overige overlopende passiva 3.118             1.749             

266.122         214.776         

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting € 1.589 per maand.

Vooruitontvangen subsidie Brainport

Het bestemmingsfonds Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is gevormd voor de niet bestede

gelden die in 2020 van SCI zijn ontvangen om de nadelige gevolgen van COVID-19 op te kunnen

vangen. Deze middelen zijn in 2020 niet aangewend en zijn daarom gedoteerd aan het

bestemmingsfonds ter dekking van de exploitatie in 2021 en 2022. Dit is in overeemstemming met

de 'Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds

Creatieve Industrie COVID-19'. In 2021 wordt het bestemmingsfonds aangewend voor € 37.000 voor

de exploitatie van 2021.
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1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

EIGEN INKOMSTEN

Kaartverkoop: entree evenementen 5.592             52.500           4.286             

720                -                -                

Publieksinkomsten binnenland 6.312             52.500           4.286             

Publieksinkomsten buitenland -                -                -                

Totaal Publieksinkomsten 6.312            52.500          4.286            

Sponsoring 8.923             25.000           18.857           

Partnerprogramma's 2.495             22.500           2.000             

Vergoeding co-producent 2.495             22.500           2.000             

Workshops en lezingen 13.478           -                -                

Distributie kunstwerken -                -                -                

Verhuur materialen -                -                -                

Overige opbrengsten 99                  2.000             1.360             

Overige directe opbrengsten 13.577          2.000            1.360            

Totaal directe inkomsten 31.307           102.000         26.503           

Indirecte inkomsten -                -                -                

-                -                -                

Private middelen - bedrijven -                -                -                

Private fondsen incidenteel

VSBfonds 25.000           25.000           25.000           

Prins Bernhard Cultuurfonds 32.000           25.000           20.000           

Fonds 21 75.000           75.000           25.000           

Overig -                25.000           22.500           

Private middelen - private fondsen 132.000         150.000         92.500           

Bijdragen uit private middelen 132.000        150.000        92.500          

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 163.307         252.000         119.003         

In de begroting 2021 zijn diverse baten en lasten als één post opgenomen, daarom zijn deze niet

afzonderlijk gespecificeerd.

Overige publieksinkomsten: verkoop horeca 

evenementen

Private middelen - particulieren incl. 

vriendenverenigingen

14



Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

SUBSIDIES

Structurele subsidies

OCW -                -                -                

Provincie 150.000         150.000         150.000         

Gemeente (SCE) 275.400         275.000         281.424         

Fonds voor Cultuurparticipatie 97.000           95.000           -                

Overig structurele publieke subsidies -                -                -                

Mutatie vooruitontvangen subsidies * -                -                

Totaal structurele subsidies 522.400         520.000         431.424         

Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Publieke fondsen incidenteel

Mondriaan Fonds 40.000           50.000           25.000           

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 100.000         100.000         103.712         

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - COVID-19 -                98.000           97.950           

Fonds Podiumkunsten 15.112           -                26.250           

Brabant C Fonds 25.000           40.000           -                

Fonds voor Cultuurparticipatie -                -                25.000           

Brainport Regiodeal 2019-2020 70.221           200.000         70.349           

Cultuurstation Eindhoven 13.575           5.000             11.984           

Totaal publieke fondsen incidenteel 263.908         493.000         360.245         

TOTAAL SUBSIDIES 786.308         1.013.000      791.669         

TOTAAL BATEN 949.615         1.265.000      910.672         

Subsidiebaten, nog niet door de subsidieverstrekker goedgekeurde afrekeningen

Met betrekking tot de subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vindt na afloop van 2021 een

inhoudelijke beoordeling plaats voor het festival 2021. Voor Fonds21 zal Stichting STRP een afrekening

indienen voor het project Spacemakers 2021.

De stichting heeft naar beste weten voldaan aan de voorwaarden van de toegekende subsidies. De

structurele subsidies dienen formeel nog vastgesteld te worden, dit vindt plaats aan de hand van de

jaarrekening. De definitieve vaststelling van de subsidie over de periode 2021-2024 vindt plaats na afloop

van het jaar 2024. 

Voor de bijdrage van Brainport Regiodeal is voor 2019-2020 een totaalbedrag vastgesteld van € 594.000,

ongeveer 50% hiervan is toegerekend aan 2019 en ongeveer 50% aan 2020, 2021 en 2022 gezamenlijk.

Als gevolg van de impact van COVID-19 is in overleg met Brainport besloten om € 119.000 toe te rekenen

aan 2022 ter dekking van de exploitatie 2022.
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Beheerlasten personeel Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Bruto lonen 296.769         -                278.593         

Sociale lasten 49.309           -                48.209           

346.078         580.500         326.802         

Overige personeelskosten 3.661             -                4.281-             

Mutatie overlopende kosten -                -                16.974-           

Ten behoeve van activiteiten (excl. inhuur) 229.190-         -                154.579-         

Totaal beheerlasten personeel 120.549         580.500         150.968         

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Gemiddeld aantal werknemers (FTE) * 5,82               -                4,71

Vrijwilligers (personen) 25                  -                18

Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

BEHEERLASTEN MATERIEEL

Organisatiekosten

Huur kantoor, opslag en bijbehorende kosten 30.149           23.500           24.502           

Telecommunicatie 1.258             10.750           1.089             

ICT 6.958             -                6.004             

Verzekeringen (o.a. loondoorbetaling) 12.773           5.000             9.320             

Boekhouding en accountant 22.944           26.000           25.896           

Reis- en representatiekosten 9.135             12.000           7.526             

Kantoorbenodigdheden 11.141           5.000             8.153             

Overige organisatiekosten 3.750             9.000             2.555             

98.108           91.250           85.045           

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 3.316             2.000             2.646             

Boekresultaat 157                -                -                

3.473             2.000             2.646             

* dit betreft fte's in tijdelijke en vaste dienst, daarnaast werkt Stichting STRP met een team van freelancers

(inhuur).
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

BEHEERLASTEN PERSONEEL

Organisatieteam

Directeur 27.675           52.000           35.247           

Zakelijke leider 21.080           55.000           52.925           

Office manager 39.675           40.000           46.818           

Adjunct directeur -                -                3.749             

Projectleider Educatie 4.321             -                5.224             

Projectleider Scenario 1.632             -                986                

Communicatiemedewerker 26.166           -                6.019             

120.549         147.000         150.968         

TOTAAL BEHEERLASTEN 222.130         240.250         238.659         

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL

Uitvoering programma

Productie nieuw werk 81.168           100.000         70.376           

Presentatie bestaand werk 2.750             30.000           9.000             

Muziekprogramma 22.712           30.000           5.641             

Scenario's 26.525           45.000           29.433           

STRP Educatie 33.697           -                18.136           

Pop ups -                8.000             1.500             

Overige programmering 3.515             124.500         805                

170.367         337.500         134.891         

Productie

Locatiekosten -                -                2.201             

Inrichting en vormgeving 13.190           -                -                

Beheerzaken (security, ehbo, schoonmaak) 104                -                -                

Facilitaire productie 15.654           -                2.106             

Technische productie (geluid, licht, video) 18.235           -                6.787             

Artiestenproductie 5.015-             -                13.221           

Vervoer en opslag kunstwerken 661                -                80                  

Inkoop horeca crew en artiesten 5.501             -                -                

Inkoop horeca publiek 4.151             -                3.418             

Projectverzekering en schades 1.529             -                -                

Buma-stemra Sena -                -                -                

Vrijwilligers 697                -                -                

Materialen Educatie 16.795           -                10.442           

71.502           153.750         38.255           
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Marketing en communicatie

Coördinatie -                -                -                

Vormgeving 43.793           -                46.497           

Digitale communicatie 27.178           -                36.327           

Printcommunicatie / drukwerk 2.251             -                1.665             

Verslaglegging 10.423           -                2.550             

Distributie 2.501             -                2.105             

Advertenties 13.076           -                3.032             

Sponsorwerving 150                -                3.780             

99.372           100.000         95.956           

Totaal activiteitenlasten materieel 341.241         591.250         269.102         

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL

Programmateam

Artisiek leider 74.901           -                51.526           

Curator 10.000           -                10.110           

Curator muziek 8.351             -                1.850             

Projectleiding educatie 96.268           -                64.113           

Projectleiding scenario 30.779           -                23.212           

Zakelijk leider 17.760           -                10.512           

Office Manager 13.305           -                2.826             

Communicatiemedewerker 66.168           -                40.561           

317.532         304.000         204.710         

Productieteam

Hoofd productie 35.285           -                26.180           

Site productie 15.430           -                4.297             

Technische productie 4.392             -                2.351             

Beheersproductie 6.413             -                4.620             

Artiestenproductie -                -                -                

Ticketproductie 5.625             -                -                

AV-productie 3.115             -                6.741             

Vrijwilligersproductie 10.680           -                5.266             

Kunstproductie 637                -                -                

Online productie 10.895           -                -                

92.472           129.500         49.455           

Totaal activiteitenlasten personeel 410.004         433.500         254.165         

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 751.245         1.024.750      523.267         
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten 862                -                376                

TOTAAL LASTEN 974.237         1.265.000      762.302         

Naam: T.M.P. van Gool

Beloning: € 90.719

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen: nihil

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaald op termijn: niet van toepassing.

Functies: Directeur, artistiek leiderschap.

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar: Fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het dienstverband van T.P.M. van Gool is in dit boekjaar niet beëindigd.

Eindhoven, 24 maart 2022

Stichting STRP

Directeur

T.M.P. van Gool

Ondertekening Raad van Toezicht:

R. Haase                                               H.A.B. Liebers

L. Goulden                                             N.P.A. Maurer - Lemmens

Gegevens topfunctionaris

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. 

In de begroting 2021 zijn diverse baten en lasten als één post opgenomen, daarom zijn deze niet

afzonderlijk gespecificeerd.
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Bijlage 1: Kosten per project

Activiteitenlasten Totaal 2021 Algemeen FEST21 EDU AGW POP SCEN

Overige 

projecten

Programma 305.904€         71.000€        118.911€         60.201€     24.462€      6.288€        25.042€     -€                

Productie 163.976€         772€             123.518€         23.200€     7.522€        7.083€        1.881€       -€                

Publiciteit/Promotie/Communicatie 99.372€           9.101€          60.293€           20.922€     3.893€        628€           4.535€       -€                

Beheers- en organisatielasten

Personeelskosten 280.405€         98.410€        181.995€         -€               -€                -€                -€               -€                

Organisatie 120.402€         101.110€      1.793€             13.554€     1.096€        2.740€        109€          -€                

Afschrijvingen 3.316€             3.316€          -€                     -€               -€                -€                -€               -€                

Totale lasten 973.375€         283.709€      486.510€         117.877€   36.973€      16.739€      31.567€     -€                

(Totale lasten exclusief financiële baten en lasten)

De kosten voor het Festival 2021 in deze bijlage sluiten aan met de kosten volgens de financiële administratie. Echter sluiten deze kosten niet aan met de gecontroleerde afrekening

van het Festival 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de algemene kosten die zijn toegerekend aan het Festival 2021 (bv. huisvestigingskosten) in deze bijlage worden meegenomen

onder de algemene kosten. Het toerekenen van de algemene kosten in deze bijlage heeft niet plaatsgevonden op grond van kostentechnische overwegingen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
Aan: het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting STRP 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting STRP te Eindhoven gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting STRP op 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en de bepalingen van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-

2024, subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant en handboek regeling meerjarige 

subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021-2024. Naar ons oordeel voldoen de in deze 

jaarrekening verantwoorde lasten over 2021 aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in 

dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet - en regelgeving opgenomen 

bepalingen. 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden vallen, het controleprotocol WNT, het controleprotocol behorend bij de 

Subsidieverordening Cultuur Eindhoven en het controleprotocol subsidies Noord-Brabant. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting STRP zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 

een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 

juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:   

- de overige gegevens.   

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving vereist is.   

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Nederland algemeen aanvaarde 

financiële grondslagen voor financiële verslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige 

gegevens in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde financiële grondslagen voor 

financiële verslaggeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde financiële grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de bepalingen van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024, 

subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant en handboek regeling meerjarige subsidies 

Fonds voor Cultuurparticipatie 2021-2024. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
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het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.    

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het controleprotocol WNT, het controleprotocol behorend bij de 

Subsidieverordening Cultuur Eindhoven en het controleprotocol subsidies Noord-Brabant en de 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 

het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
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omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 

kan handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen;  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
 
Eindhoven,  24 maart 2022 
 
Crowe Foederer B.V. 
 
 
R.J.E. van de Ven AA 
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