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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

ACTIVA 2018 2017

Vlottende Activa
Debiteuren 39.664 19.583
Overige vorderingen en overlopende activa 38.570 44.013

78.234 63.596

Liquide middelen 231.052 139.212
309.287 202.808

309.287 202.808

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 27.402 9.200
Egalisatiereserve Provincie Limburg 67.472 51.381

94.874 60.581

Kortlopende schulden
Crediteuren 64.658 32.408
Vooruitontvangen subsidies 130.369 65.000
Overige schulden en overlopende passiva 19.387 44.819

214.414 142.227

309.287 202.808

BALANS
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 Begroting 2017

BATEN
Directe opbrengsten

Publieksinkomsten
Recette 202 1.441
Partage 8.740
Uitkoop 18.001 7.500 317

18.203 7.500 10.498
Publieksinkomsten buitenland 2.500 2.215

18.203 10.000 12.713

Sponsorinkomsten 0 5.000 13.700

Overige inkomsten
Vergoeding coproducent 16.250 12.500 22.500
Overige inkomsten 50.770 34.500 56.802

67.020 47.000 79.302

Totaal directie opbrengsten 85.223 62.000 105.715

Overige bijdragen uit private middelen
Bijdragen particulieren, inclusief vrienden
Bijdragen van bedrijven
Bijdragen van private fondsen 23.500 11.000
Bijdragen van goede doelen loterijen
Overige private bijdragen

Totaal overige bijdragen uit private middelen 23.500 11.000 0

Incidentele subsidies
Gemeente Sittard-Geleen 45.000 50.000 0

Totaal incidentele subsidies 45.000 50.000 0

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 153.723 123.000 105.715

Subsidies
Meerjarige subsidie Provincie 362.500 325.000 292.500
Meerjarige subsidie Gemeenten 148.124 148.124 176.295
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 107.500 75.000 42.500

618.124 548.124 511.295

TOTALE BATEN 771.847 671.124 617.010

INKOMSTENNORM
Berekende eigen inkomsten norm 24,87% 20,68%

Toelichting verschil subsidies ten opzichte van de begroting. De bijdrage van de Gemeente Sittard-Geleen bleek, ondanks
mondelinge toezegging, geen structurele. Daarom wordt deze verantwoord als incidentele subsidie. Omdat de subsidie van
het FPK en de daarmee verstrekte additionele middelen vanuit de provincie Limburg pas halverwege 2017 bekend werd
gemaakt is een deel hiervan (65.000) gereserveerd voor 2018, maar abusievelijk niet in de begroting opgenomen.
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN - VERVOLG 2018 Begroting 2017

LASTEN
Beheerslasten personeel 74.992 64.400 55.273
Beheerslasten materieel 43.066 37.550 29.917

Totaal beheerslasten 118.059 101.950 85.189

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 125.031 146.380 109.644
Activiteitenlasten personeel uitvoering 14.645 21.232

Totaal activiteitenlasten personeel 139.676 146.380 130.876

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 28.934
Activiteitenlasten materieel uitvoering 476.748 414.000 368.893
Marketing 3.727 4.300
Educatieve activiteiten 0 0 0

Totaal activiteitenlasten materieel 480.476 414.000 402.126

Totaal activiteitenlasten 620.152 560.380 533.003

TOTALE LASTEN 738.211 662.330 618.192

Saldo rentebaten/-lasten 0 0 0
Saldo bijzondere baten/lasten 657 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 34.293 8.794 -1.182
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Tenzij hieronder anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Zonodig wordt met een voorziening voor oninbare vorderingen rekening gehouden.

De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de subsidietoezegging
betrekking heeft, respectievelijk in het jaar waarin de tegenprestatie werd geleverd, mits de beschikking tijdig wordt
verstrekt.

Stichting VIA ZUID heeft ten doel het in de provincie Limburg bevorderen van de talentontwikkeling in de kunsten in
het algemeen en de podiumkunsten in het bijzonder.

Toegepast worden de grondslagen volgens Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De bepalingen van
Titel 9 van Boek 2 BW worden, hoewel formeel niet verplicht, toegepast voor zover dat het inzicht ten goede komt.

De stichting is opgericht op 23 april 2013. Met ingang van 1 januari 2017 heeft de stichting de Culturele ANBI status.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Verliezen worden genomen zodra deze zich manifesteren. Baten worden verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd.

De baten betreffen de toegezegde bedragen uit hoofde van subsidies, donaties, giften, sponsoring, alsmede de
ontvangen publieksinkomsten en andere ontvangsten uit hoofde van de georganiseerde activiteiten.

Onder de lasten wordt verstaan alle directe en indirecte kosten inclusief rentekosten voor zover van toepassing.
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

TOELICHTING BIJ DE BALANS 2018 2017

Vlottende Activa
Debiteuren

Diversen 39.664 19.583
39.664 19.583

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 3.250

Nog te ontvangen subsidiegelden
Gemeente Heerlen 9.550 7.450
Gemeente Maastricht 5.263 5.179
Gemeente Sittard-Geleen 4.500 0

19.313 12.629

Overige vorderingen en overlopende activa
Advisering en coaching 0 3.000

Nog te ontvangen belastingen
Omzetbelasting 4e kwartaal 19.258 17.594
Omzetbelasting 2016 suppletie 7.298
Omzetbelasting 2017 suppletie 242

19.258 25.134

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 38.570 44.013

Liquide middelen
Triodosbank rekening courant 109.474 62.634
Triodosbank spaarrekening 121.578 76.578

231.052 139.212
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

TOELICHTING BIJ DE BALANS - VERVOLG 2018 2017

Algemene reserve
Stand per 1 januari 9.200 9.822
Bij: toevoeging uit resultaatbestemming 18.202 -622

Stand per 31 december 27.402 9.200

Egalisatiereserve Provincie Limburg
Stand per 1 januari 51.381 51.941
Bij: toevoeging uit resultaatbestemming 16.091 -560

Stand per 31 december 67.472 51.381

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren en overige schulden

Crediteuren 64.658 32.408

Vooruitontvangen subsidie 130.369 65.000

Nog te betalen
Administratie en accountant 6.500 7.000
Nog te betalen projectkosten 5.351 4.819
Nog te betalen co-producties 6.000 33.000
Overige nog te betalen kosten 1.535 0

19.387 44.819

Totaal crediteuren en overige schulden 214.414 142.227

De stand van de egalisatiereserve overschrijdt het maximum van 15%. Aan het einde van de CPI-periode (2017-2020) wordt
het totaal over de gehele perode als maatstaf genomen. Een eventueel te hoge reserve zal dan worden afgedragen.



9 van 12

Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

TOELICHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 Begroting 2017

BATEN
Overige inkomsten

Vergoedingen coproducenten
Cultura Nova 16.250 12.500 17.500
Intro in situ 5.000

16.250 12.500 22.500
Overige inkomsten
Advisering en coaching 37.000 34.000 43.785
Winternights festival
Diversen 13.770 500 3.017

50.770 34.500 46.802

Overige bijdragen uit private middelen
Bijdragen van private fondsen
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.500 2.500 0
Elisabeth Strouven Fonds 2.500 1.000 0
Brand Cultuurfonds 2.500 2.500 0
Grensverleggers 6.000 5.000 0
Janivo stichting 5.000
Innovatieagenda 5.000 10.000

23.500 11.000 10.000

Incidentele subsidies
Gemeente Sittard-Geleen 45.000

Meerjarige subsidie gemeenten
Gemeente Heerlen 95.500 95.500 74.500
Gemeente Maastricht 52.624 52.624 51.795
Gemeente Sittard-Geleen 50.000 50.000

148.124 198.124 176.295

Overige bijdrage uit publieke middelen
Overig 0 0 0

Toelichting verschillen >20% realisatie ten opzichte van de begroting.

Overige bijdragen uit private middelen +113%. We zijn erin geslaagd om voor enkele projecten aanvullende subsidies
en donaties aan te vragen; Janivo ten behoeve Flikflak van Annet Bremen, Brand Cultuurfonds tbv. Mzungu van
Nienke Nasserian en Grensverleggers tbv De Grens van Jan Peter de Graaff. Daarnaast werden de meeste aanvragen
ten behoeve van festival Winternights  gehonoreerd.

De bijdrage die de Gemeente Sittard-Geleen verstrekte werd pas in december 2018 daadwerkelijk beschikt en niet
(zoals eerder toegezegd) als structurele subsidie, maar als incidentele bijdrage. Hier ligt het verschil in resultaat
meerjarige subsidies ten opzichte van de begroting aan ten grondslag.

Overige inkomsten +47% tov. begroting. Dit verschil is voor een groot deel toe te schrijven aan de verkoop aan het
Thermenmuseum Heerlen van de door Lotte Milder/AKATAK in 2017 in het kader van de installatie ALIUNDE
gemaakte maquette. 
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

TOELICHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN - VERVOLG 2018 Begroting 2017

Beheerslasten personeel
Artistiek directeur 37.474 34.320 17.023
Zakelijk directeur 37.519 28.080 38.250
Overige personeelskosten 0 2.000 0

74.992 64.400 55.273

Beheerslasten materieel
Bedrijfskosten
Huur 1.377 5.000 288
Kantoorbenodigdheden 158 700 123
Telefoon 200 14
Porti 32 100 8
Internet 287
Abonnementen 465 300 276
Verzekeringen 727 300 727
Financiële administratie 3.914 1.750 3.417
Accountant 8.685 5.500 6.547
Vergaderkosten 1.532 1.000 351
Advieskosten 4.915 1.000 965
Bankkosten 151 250 184
Reis- en verblijfkosten 6.500 3.500 6.936
Representatie 300 250 113
Overige algemene kosten 2.200 247
Diverse lasten -331

29.043 22.050 19.866
Publiciteit algemeen
Website/Domein 285 3.000 935
Advertenties 5.530 6.000 2.930
Folers en affiches 291
Ontwerpkosten 4.494 3.000 5.079
Overige publiciteitskosten 3.424 3.500 1.108

14.024 15.500 10.051

43.066 37.550 29.917
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

TOELICHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN - VERVOLG 2018 Begroting 2017

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistiek directeur 25.708 34.320 38.858
Zakelijk directeur 18.641 28.080 10.890
Creatief producent 36.552 36.400 32.023
Communicatiemedewerker 35.899 35.100 26.955
Curator 4.110 12.480 819
Productieleider 4.121
Overige personeelkosten 100

125.031 146.380 109.544

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Acteurs/artiesten 7.089 15.315
Regisseur 800
Vrijwiligers 150 1.030
Technicus 1.000 3.138
Auteur 1.500
Componist 1.750
Coach 250
Vormgevers 1.795
Moderator/panellid 310 1.750

14.645 0 21.233
Actviteitenlasten materieel uitvoering

Voorstellingsbezoek 2.132 8.000 3.634
Techniek 12.547 13.700
Huur repetitieruimte 2.361 100
Reiskosten 688 862
Verblijfkosten 729
Sejours 1.099 656
Overige productiekosten 11.500
Bijdragen coproducties algemeen 107.950 130.500 361.250
Bijdragen coproducties Heerlen 90.000 96.000
Bijdragen coproducties Maastricht 125.900 65.000
Bijdragen coproducties Sittard-Geleen 105.600 77.000
Auteursrecht 158
Locatiekosten 2.048 2.106
Bijdragen producties Schritt_macher 5.000 5.000
Sneak Peeks 7.500
Winternights Festival Maastricht 20.000 10.000
Makersdagen 5.000
Overige uitvoeringskosten 536 10.000 4.019

476.748 406.000 367.375
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Stichting VIA ZUID
Bosstraat 3
6096 AM Grathem

per 31 december 2018 met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

TOELICHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN - VERVOLG 2018 Begroting 2017

Marketing
Ontwerpkosten 2.020 1.650
Drukwerk 193 607
Fotografie/Videoregistratie 500 1.150
Advertenties 381 472
Verzendkosten 421
Overige publiciteitskosten 633

3.727 0 4.300

Toelichting verschillen >20% realisatie ten opzichte van de begroting.

Wet normering topinkomens
Jackie Smeets
de beloning
de functie
de duur en omvang van het contract

WNT norm 2018

Ton Driessen
de beloning
de functie
de duur en omvang van het contract

WNT norm 2018

Beheerslasten personeel +16% / Activiteitenlasten personeel voorbereiding -14%. De honoraria van de artistiek
directeur en de zakelijk directeur zijn gesplitst in een deel beheerslasten en een deel activiteitenlasten. Begroot was
een verhouding van 50%. In de praktijk bleek echter dat met name de zakelijk directeur meer tijd moest besteden aan
de organisatie en daardoor minder betrokken kon zijn bij de activiteiten. De reden is o.a. gelegen in het toegenomen
aantal subsidierelaties en de interne structurering. Per saldo zijn er geen overschrijdingen ten opzichte van de
begroting.

Activiteitenlasten personeel uitvoering. Voor een aantal projecten heeft VIA ZUID de producentenrol opgepakt. Dat is
het geval geweest met Chimo zei Lila van Silke van Kamp en Mzungu van Nienke Nasserian. Deze lasten zijn gedekt
door inkomsten uit verkoop van de voorstellingen en (additionele) subsidies en donaties. 

Actviteitenlasten materieel uitvoering +18%. Verschil is grotendeels te verklaren doordat de in 2017 gereserveerde
bijdragen van het FPK en de additionele middelen provincie Limburg (totaal € 65.000) niet aan de inkomstenkant (zie
pag. 2), maar ook niet aan de uitgavenkant werden begroot.  

jaarcontract op basis van zelfstandigheid

 €       63.182,00 
artistiek directeur

189.000

 €       56.160,00 
zakelijk directeur

jaarcontract, verloning via detacheringsbureau

189.000
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CONTROLEVERKLARING VAN DE  
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 
 
Aan de directie en leden van Raad van Toezicht  
van Stichting Via Zuid 
Bosstraat 3 
6069 AM GRATHEM 
 
 

Opdracht 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Via Zuid te Maastricht gecontroleerd.  

Ons oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2018 een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Via Zuid per 31 december 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018 
2. de staat van baten en lasten over 2018 
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 ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening‘. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Via Zuid 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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Verantwoording van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

De directie van Stichting Via Zuid is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op 
het proces van financiële verslaggeving van de stichting. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-
stelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstel-
ling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsacti-
viteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting 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 zeker 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, 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.  
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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 de directie en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door de directie 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 
stichting 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 omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

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

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 
Maastricht, 31 januari 2019 
Claessens Consultancy & Accountancy B.V. 
 

 
 
A.M.J.A. Claessens RA, EMFC, MSc 
 


