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JJaaaarrrreekkeenniinngg  ggeeccoonnssoolliiddeeeerrdd

GGeeccoonnssoolliiddeeeerrddee  bbaallaannss  ppeerr  3311  ddeecceemmbbeerr  22001199  ((nnáá  rreessuullttaaaattbbeesstteemmmmiinngg))

BBAALLAANNSS
(activazijde) €€ €€ €€ €€

VVAASSTTEE  AACCTTIIVVAA

Materiële vaste activa
Vervoersmiddelen 14.062 14.136
Inventaris 26.049 35.724
Instrumentarium 61.892 47.718

102.003 97.578

VVLLOOTTTTEENNDDEE  AACCTTIIVVAA

Vorderingen
- Debiteuren 278.446 301.800
- Deelnemende gemeenten 22.000 150.000
- Te vorderen belastingen 2.563 0
- Overige vorderingen, overlopende activa 189.970 163.601

492.979 615.401

Liquide middelen 2.050.317 2.114.290

TTOOTTAAAALL  AACCTTIIVVAA 22..664455..229999 22..882277..226699

BBAALLAANNSS
(passivazijde) €€ €€ €€ €€

EEIIGGEENN  VVEERRMMOOGGEENN

Algemene reserve 602.605 600.000
Bestemmingsfonds 0 0
Bestemmingsreserve 961.067 1.049.718

1.563.672 1.649.718

VVOOOORRZZIIEENNIINNGGEENN

Inactieven 68.585 95.020

KKOORRTTLLOOPPEENNDDEE  SSCCHHUULLDDEENN

Crediteuren 82.145 104.399
Lopende projecten 125.064 65.281
Vooruitontvangen lesgelden 277.205 294.828
Te betalen belastingen en sociale lasten 177.632 236.670
Overige schulden en overlopende passiva 350.996 381.353

1.013.042 1.082.531

TTOOTTAAAALL  PPAASSSSIIVVAA 22..664455..229999 22..882277..226699

3311--1122--22001199 3311--1122--22001188

3311--1122--22001199 3311--1122--22001188



GGeeccoonnssoolliiddeeeerrddee  ssttaaaatt  vvaann  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn  22001199

SSTTAAAATT  VVAANN  BBAATTEENN  EENN  LLAASSTTEENN RReeaalliissaattiiee BBeeggrroottiinngg RReeaalliissaattiiee
22001199 22001199 22001188

€€ €€ €€

BBAATTEENN

Lesgelden 1.238.880 1.256.000 1.213.682
Subsidie gemeenten 3.880.892 3.933.400 4.141.961
Projecten 643.963 642.900 635.671
Overige baten 169.673 127.600 117.871

TToottaaaall  bbaatteenn 55..993333..440088 55..995599..990000 66..110099..118855

LLAASSTTEENN

PPeerrssoonneeeellssllaasstteenn 4.292.286 4.185.500 4.053.706

AAffsscchhrriijjvviinnggeenn 9.675 38.600 14.421

OOvveerriiggee  bbeeddrriijjffssllaasstteenn
Huisvestingslasten 1.313.348 1.265.000 1.241.229
Algemene beheerslasten 215.482 218.300 222.425
Specifieke lasten 163.871 196.000 190.698
Lasten Stg. Beheersfonds Instrumenten 22.226 0 68.659

TToottaaaall  llaasstteenn 66..001166..888888 55..990033..440000 55..779911..113388

BBEEDDRRIIJJFFSSRREESSUULLTTAAAATT --8833..448800 5566..550000 331188..004477

Financiële baten en lasten -2.566 -3.000 -2.651

RREESSUULLTTAAAATT
vvoooorr  rreessuullttaaaattbbeesstteemmmmiinngg

RREESSUULLTTAAAATTBBEESSTTEEMMMMIINNGG
Mutatie algemene reserve -2.605 0 -3.496
Mutatie bestemmingsreserve 88.651 -53.500 -311.900

RREESSUULLTTAAAATT
nnàà  rreessuullttaaaattbbeesstteemmmmiinngg

--8866..004466 5533..550000 331155..339966

00 00 00



GGeeccoonnssoolliiddeeeerrdd  kkaassssttrroooommoovveerrzziicchhtt  oovveerr  22001199  eenn  22001188

KKAASSSSTTRROOOOMMOOVVEERRZZIICCHHTT
€€ €€ €€ €€

BBeeddrriijjffssrreessuullttaaaatt --8833..448800  331188..004477

mutatie in voorzieningen -26.435 -70.768 

totaal afschrijvingen 24.145 32.942

veranderingen in het werkkapitaal:
- saldo lopende projecten 59.783 26.271
- vorderingen 122.422 -192.484 
- overige schulden -129.272 53.969

52.933 -112.244 
KKaassssttrroooomm  uuiitt  bbeeddrriijjffssooppeerraattiieess 5500..664433 --115500..007700  

interestbaten -2.566 -2.651 
KKaassssttrroooomm  uuiitt  ooppeerraattiioonneellee  aaccttiivviitteeiitteenn --22..556666  --22..665511  

- investeringen in materiële vaste activa -28.570 -50.396 
- mutatie in bestemmingsfonds 0 -36.854 
- mutatie in bestemmingsreserve 0 -250 
kkaassssttrroooomm  uuiitt  iinnvveesstteerriinnggssaaccttiivviitteeiitteenn --2288..557700  --8877..550000  

NNeettttoo  kkaassssttrroooomm --6633..997733  7777..882266

Mutatie liquide middelen -63.973 77.826

TToottaaaall  mmuuttaattiiee  lliiqquuiiddee  mmiiddddeelleenn --6633..997733  7777..882266

Het kasstroomoverzicht over 2019 en 2018 is volgens de indirecte methode.

22001199 22001188



 
TTooeelliicchhttiinngg  oopp  ddee  ggeeccoonnssoolliiddeeeerrddee  jjaaaarrrreekkeenniinngg

AAllggeemmeennee  ggrroonnddssllaaggeenn  vvoooorr  ddee  ooppsstteelllliinngg  vvaann  ddee  ggeeccoonnssoolliiddeeeerrddee  jjaaaarrrreekkeenniinngg

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting Kaliber Kunstenschool, 
samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap 
kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Kaliber Kunstenschool direct of indirect 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de  
stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden  
uitgeoefend op balansdatum. 

De geconsolideerde jaarrekening 2019 van Stichting Kaliber Kunstenschool heeft betrekking op het tijdvak 
van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Onder de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen Stichting Kaliber Kunstenschool, Stichting 
Centrum voor de Kunsten Twente en Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente. 

Stichting Kaliber Kunstenschool vormt samen met Stichting Centrum voor de Kunsten Twente een fiscale 
eenheid voor de omzetbelasting.
Stichting Kaliber Kunstenschool, statutair gevestigd te Enschede, met als doelstelling het realiseren van
een breed aanbod aan onderwijs en vorming op het gebied van de kunsten voor diverse doelgroepen 
tegen een maatschappelijk aanvaardbaar tarief wordt als groepshoofd aangemerkt.

Het KvK-nummer van Stichting Kaliber Kunstenschool is: 41028656.

In het verslagjaar heeft Stichting Kaliber Kunstenschool velerlei activiteiten verricht, zowel op grond van de 
vraag vanuit de deelnemende gemeentes als uit de markt.

Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente, statutair gevestigd te Almelo, heeft 
als doelstelling het verhuren van intrumenten en vervoersmiddelen ter ondersteuning aan de 
activiteiten van Stichting Kaliber Kunstenschool. Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool 
Twente kent geen personele bezetting.

Stichting Centrum voor de Kunsten Twente, statutair gevestigd te Enschede, heeft als doelstelling het 
verlenen van ondersteuning aan de activiteiten van Stichting Kaliber Kunstenschool in de ruimste zin van 
het woord. In het verslagjaar heeft Stichting Centrum voor de Kunsten personeel beschikbaar gesteld ten 
behoeve van Stichting Kaliber Kunstenschool voor de uitvoering van de operationele zaken zowel betrekking 
hebbende op het onderwijs als onderwijs ondersteunend.

Stichting Kaliber Kunstenschool hanteert als rechtspositie de CAR-UWO; Stichting Centrum voor de 
Kunsten Twente heeft als rechtspositie de CAO Kunsteducatie. Het bestuur en de Raad van Toezicht van
Stichting Kaliber Kunstenschool vormen tevens het bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht van
Stichting Centrum voor de Kunsten Twente. Het bestuur vormt samen met de voorzitter van de Raad van 
Toezicht het bestuur van Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente.

De vergelijkende cijfers omvatten een gelijke periode op basis van dezelfde grondslagen en zijn 
weergegeven in euro's.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.



Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 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.

De algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening zijn gebaseerd op de 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving overeenkomstig de richtlijn RJK C1, getiteld "Kleine organisaties 
zonder winststreven".

GGrroonnddssllaaggeenn  vvoooorr  ccoonnssoolliiddaattiiee  

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Kaliber Kunstenschool zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de consolidatiekring behorende stichtingen, Stichting Kaliber Kunstenschool,
Stichting Centrum voor de Kunsten Twente en Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool 
Twente.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering
en de resultaatbepaling van Stichting Kaliber Kunstenschool. 

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening
opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

GGrroonnddssllaaggeenn  vvoooorr  ddee  wwaaaarrddeerriinngg  vvaann  aaccttiivvaa  eenn  ppaassssiivvaa

Materiële vaste activa 
De inventaris en het instrumentarium zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen,
uitgaande van de veronderstelde levensduur van de onderscheiden typen materiële vast activa.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op een vast percentage van de aanschafwaarde. De volgende
afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
 - Inventaris algemeen 10%
 - Inventaris ICT 33%
 - Instrumentarium 10%
 - Instrumentarium; audio/video apparatuur 20%
 - Vervoersmiddelen 10%

Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, minus de daarop getroffen voorziening 
wegens veronderstelde oninbaarheid van de debiteurenvordering.

Te vorderen van deelnemende gemeentes
De toegekende subsidies van gemeentes zijn pas definitief ná vaststelling van de subsidies door de
deelnemende gemeentes.

Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Bestemd vermogen
Het bestemd vermogen betreft het deel van het eigen vermogen waarvoor een beperkte bestedings-
mogelijkheid geldt. Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Het bestemmingsfonds is dat gedeelte van het bestemd vermogen waaraan een beperkte bestedings-
mogelijkheid is aangebracht door derden. Beperkte doelstelling en bedrag worden in de toelichting 
vermeld.



De bestemmingsreserve is dat gedeelte van het bestemd vermogen waaraan een beperkte bestedings-
mogelijkheid is gegeven. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. Doel van deze reserve is de 
continuïteit op korte en middellange termijn te waarborgen door de buffer voor (on)voorzienbare 
risico's op een aanvaardbaar niveau te brengen.

Voorzieningen 
De voorziening inactieven is gevormd om de toekomstige lasten van inactieven, zoals wachtgelders en 
medewerkers die gebruik maken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU), te dekken. De 
waardering per balansdatum is tegen nominale waarde.

Lopende projecten 
De onderhanden projecten kosten worden gewaardeerd tegen directe materiaal- en arbeidskosten.
Voorzieningen voor verwachte toekomstige verliezen worden opgenomen in de periode waarin vast komt 
te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op onderhanden 
projecten. De rechtstreeks met de onderhanden projecten samenhangende kosten en gedeclareerde 
termijnen worden als passiefpost onder de kortlopende schulden verwerkt. Winstneming op projecten
vindt plaats in het boekjaar, waarin het project wordt opgeleverd.

Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GGrroonnddssllaaggeenn  vvoooorr  ddee  ssttaaaatt  vvaann  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn

Algemeen 
In de staat van baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen op basis van het matchings-
beginsel.

Pensioenen 
De collectieve pensioenregeling is ondergebracht bij PFZW (CAO Kunsteducatie) en ABP (CAR-UWO) en 
is naar zijn aard een toegezegd-pensioenregeling op basis van middelloonstelsel. De onderneming heeft 
in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. 

Baten 
De opbrengst van de lesgelden inzake de jaarcursussen zijn bepaald op basis van de werkelijk verrichte
lesmomenten in het betreffende kalenderjaar. Hierop is geanticipeerd met kortingen achteraf over het 
lopende schooljaar per balansdatum.

Exploitatiesubsidies  
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar waarin de 
gesubsidieerde uitgaven ten laste komen, ofwel waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 



TTooeelliicchhttiinngg  oopp  ddee  ggeeccoonnssoolliiddeeeerrddee  bbaallaannss

VVaassttee  AAccttiivvaa

MMaatteerriiëëllee  vvaassttee  aaccttiivvaa
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 31 december 102.003 97.578

VVllootttteennddee  aaccttiivvaa

DDeebbiitteeuurreenn
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 31 december 278.446 301.800

De debiteuren worden opgenomen voor het nominale bedrag onder aftrek van dat deel dat naar 
verwachting oninbaar of dubieus zal zijn. 

TTee  vvoorrddeerreenn  vvaann  ddeeeellnneemmeennddee  ggeemmeeeenntteess

Specificatie verloop subsidie deelnemende gemeentes: € €

GGeemmeeeennttee  AAllmmeelloo
Verloop subsidie gemeente Almelo 2019:
- toegekende subsidie 2019 1.618.966
- ontvangen subsidie 2019 1.596.966

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2019 22.000

GGeemmeeeennttee  EEnnsscchheeddee
Verloop subsidie gemeente Enschede 2019
- toegekende subsidie 2019 1.790.458
- ontvangen subsidie 2019 1.790.458

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2019 0

GGeemmeeeennttee  OOllddeennzzaaaall
Verloop subsidie gemeente Oldenzaal 2019
- toegekende subsidie 2019 210.498
- ontvangen subsidie 2019 210.498

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2019 0

GGeemmeeeennttee  WWiieerrddeenn
Verloop subsidie gemeente Wierden 2019
- toegekende subsidie 2019 323.890
- ontvangen subsidie 2019 323.890

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2019 0

Boekwaarde per 31 december te vorderen 22.000

De reguliere subsidies van de deelnemende gemeentes zijn volgens de voorlopige toekenningen van deze 
gemeentes geheel ontvangen in het boekjaar 2019. De beschikkingen worden definitief vastgesteld op 
basis van dit jaarverslag. De subsidies van de deelnemende gemeentes met betrekking tot 2018 zijn 
vastgesteld in 2019 op basis van het verstrekte jaarverslag 2018.
De nog te vorderen subsidie gemeente Almelo betreft twee combinatie functies, welke in 2020 zijn
beschikt over 2019. 



TTee  vvoorrddeerreenn  bbeellaassttiinnggeenn
2019 2018

€ €

2.563 0

OOvveerriiggee  vvoorrddeerriinnggeenn,,  oovveerrllooppeennddee  aaccttiivvaa
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 31 december 189.970 163.601

De toename in de overige vorderingen en overlopende activa wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
toename in de vooruitbetaalde huur- en servicekosten.

LLiiqquuiiddee  mmiiddddeelleenn
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 31 december 2.050.317 2.114.290

De mutatie in de liquide middelen over het boekjaar 2019 bedraagt € 63.973,- negatief. Met betrekking tot 
de mutatie in de liquide middelen verwijzen wij naar paragraaf "geconsolideerd kasstroomoverzicht over 
2019 en 2018". 



EEiiggeenn  vveerrmmooggeenn

AAllggeemmeennee  rreesseerrvvee

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 600.000 799.188
- Mutatie ten behoeve van bestemmingsreserve 0 -202.684 
- toevoeging vanuit het positieve resultaat 2019 2.605 3.496
Boekwaarde per 31 december 602.605 600.000

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door de bestuurder op 23 maart 2020. De bestuurder stelt voor het
resultaat over het boekjaar 2019 ad € 86.046,- negatief als volgt te verdelen:

€

- mutatie bestemmingsreserve -88.651 
- mutatie algemene reserve 2.605
Totaal resultaat boekjaar 2019 -86.046 

De Raad van Toezicht heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 
gedane voorstel in de vergadering op 23 maart 2020.

BBeesstteemmmmiinnggssffoonnddss

Het bestemmingsfonds betreft een deel van het eigen vermogen met een beperktere bestedings-
mogelijkheid dan gezien de doelstellingen van Kaliber Kunstenschool zou zijn toegestaan. 

Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 36.854
- onttrekking in boekjaar; 0 36.854
Boekwaarde per 31 december 0 0

BBeesstteemmmmiinnggssrreesseerrvvee

De bestemmingsreserve betreft een reserve voor transformatie nieuw beleid. Dit beleid heeft betrekking op 
de strategische meerjaren koers van Kaliber Kunstenschool. 

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.049.718 535.384
Mutatie in boekjaar 0 -250
Mutatie vanuit algemene reserve 0 202.684
Dotatie bestemmingsreserve (via resultaat) -88.651 311.900

Boekwaarde per 31 december 961.067 1.049.718



De dotaties ten gunste van de reserve betreft een aanvullende reservering als gevolg van het actualiseren
van verwachte kosten inzake vervanging van materiële vaste activa, automatisering en personeel.
De dotaties ten laste van de reserve betreft een vrijval van een deel van de gereserveerde kosten 
personeel, instumentarium en materiële vaste activa.

De bestemmingsreserve is per 31 december 2019 als volgt opgebouwd:
€

- verwachte kosten personeel 441.392
- verwachte kosten innovatie 225.564
- verwachte kosten instrumentarium 23.583
- verwachte kosten veiligheid 40.000
- verwachte kosten IT 54.750
- verwachte kosten materiële vaste activa 175.778
Boekwaarde per 31 december 961.067

VVoooorrzziieenniinnggeenn

VVoooorrzziieenniinngg  iinnaaccttiieevveenn
2019 2018 2017

€ € €

Boekwaarde per 31 december 68.585 95.020 165.788

De mutatie in de voorziening inactieven betreft het besteede deel in het boekjaar.
De voorziening inactieven per 31 december 2019 is gewaardeerd tegen nominale waarde.

KKoorrttllooppeennddee  sscchhuullddeenn

CCrreeddiitteeuurreenn 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 31 december 82.145 104.399

LLooppeennddee  pprroojjeecctteenn 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 31 december 125.064 65.281

De vooruitgefactureerde bedragen betreffen voornamelijk reeds ontvangen gelden voor projecten,
welke nog uitgevoerd gaan worden.

VVoooorruuiittoonnttvvaannggeenn  lleessggeellddeenn 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 31 december 277.205 294.828

Dit betreft de vooruitontvangen lesgelden schooljaar 2019 - 2020, respectievelijk schooljaar 2018 - 2019.



TTee  bbeettaalleenn  bbeellaassttiinnggeenn  eenn  ssoocciiaallee  pprreemmiieess 2019 2018
€ €

- te betalen belastingen en sociale premies 177.632 205.088
- te betalen omzetbelasting 0 31.582
Boekwaarde per 31 december 177.632 236.670

De te betalen loonheffingen/sociale verzekeringen zijn gedaald ten opzichte van 2018 wegens 
nog te betalen pensioenpremies. Daarnaast is de te betalen omzetbelasting ultimo 2018 een schuld en
ultimo 2019 een vordering.

OOvveerriiggee  sscchhuullddeenn  eenn  oovveerrllooppeennddee  ppaassssiivvaa 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 31 december 350.996 381.353

Betreft diverse nog te betalen bedragen in 2020, waarvoor in 2019 een verplichting is aangegaan en 
vooruitontvangen bedragen betrekking hebbende op 2020. De daling komt voort uit lagere 
huisvestingsverplichtingen.

NNiieett  uuiitt  ddee  bbaallaannss  bblliijjkkeennddee  vveerrpplliicchhttiinnggeenn

Stichting Kaliber Kunstenschool en Stichting Centrum voor de Kunsten Twente maken deel uit van een 
fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Uit dien hoofde zijn beide stichtingen hoofdelijk aansprakelijk 
voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is ongeveer 
€ 1.077.000,-. De resterende looptijd van de huurcontracten is gemiddeld een jaar met uitzondering van 
de huur inzake locatie Enschede met een resterende looptijd van drie jaren en locatie Oldenzaal met
een resterende looptijd van vier jaren met een opzegtermijn van zes maanden.



TTooeelliicchhttiinngg  oopp  ddee  ggeeccoonnssoolliiddeeeerrddee  ssttaaaatt  vvaann  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn

BBaatteenn

LLeessggeellddeenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal lesgelden 1.238.880 1.256.000 1.213.682

De gerealiseerde lesgelden zijn lager dan begroot in 2019 en hoger dan de realisatie in 
kalenderjaar 2018.

SSuubbssiiddiiee  ggeemmeeeenntteess Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

 - gemeente Enschede 1.790.458 1.790.500 1.751.572
 - gemeente Enschede frictiekosten 0 70.000 350.000
 - gemeente Almelo 1.556.046 1.541.200 1.520.554
 - gemeente Oldenzaal 210.498 209.300 203.690
 - gemeente Wierden 323.890 322.400 316.145
Totaal subsidie gemeentes 3.880.892 3.933.400 4.141.961

Het betreft de ontvangen subsidiebedragen volgens de voorlopige toekenning van gemeentes. Wij 
verwijzen hierbij naar de specificatie verloop subsidie deelnemende gemeentes. 

De verschillen tussen de gerealiseerde en begrote subsidies deelnemende gemeentes komen met name 
door verschillen in de begrote en toegekende indexeringen.

De van de deelnemende gemeentes ontvangen subsidies zijn deels aangewend voor het uitvoeren van 
projecten, workshops en uitvoeringen, in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomsten. 

De in 2018 ontvangen subsidie van de gemeente Enschede inzake frictiekosten betreft een eenmalige 
subsidie, welke om presentatie redenen werd gedoteerd aan de bestemmingsreserve.

PPrroojjeecctteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal opbrengst projecten 643.963 642.900 635.671

De opbrengsten projecten zijn exclusief vorengenoemde subsidie gemeentes, die voor projecten zijn 
aangewend. De realisatie van de opbrengst projecten is in lijn met de begroting.

OOvveerriiggee  bbaatteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal overige baten 169.673 127.600 117.871

Het totaal aan gerealiseerde overige baten is hoger dan de begroting door hogere opbrengsten uit
detachering van ondersteunend personeel vanuit bedrijfsvoering.



LLaasstteenn

PPeerrssoonneeeellssllaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal personeelslasten 4.292.286 4.185.500 4.053.706

De gerealiseerde personeelslasten zijn hoger dan de begroting. De loonkosten personeel in dienst zijn hoger 
dan begroot door een hogere salarisstijging vanuit de cao en een hoger aantal FTE als gevolg van de installatie  
van het zakelijk team als gevolg van aanpassing in organisatie. De kosten van personeel van derden zijn 
hoger dan begroting 2019.  

Specificatie sociale lasten: Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

- premies sociale verzekeringen 472.909 455.062 438.080
- pensioenpremies 303.510 301.632 300.026
Totaal sociale lasten 776.419 756.694 738.106

FTE's Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

Totaal FTE's 59,05 55,52 58,12

Specificatie overige personeelslasten: Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal overige personeelslasten 223.474 255.100 223.018

De gerealiseerde overige personeelslasten zijn lager dan de begroting voornamelijk als gevolg van lagere kosten
voor her- en bijscholing.

AAffsscchhrriijjvviinnggeenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Subtotaal afschrijvingen 95.528 92.100 97.671
Doorberekende afschrijvingen Instrumenten Fonds -3.428 -3.400 -5.571
- dotatie bestemmingsreserve (over het resultaat) -82.425 -53.500 -77.679
Totaal afschrijvingen 9.675 38.600 14.421

De afschrijvingslasten komen niet overeen met de gepresenteerde afschrijvingslasten onder de 
materiële vaste activa. Het verschil wordt veroorzaakt door de wijze van presenteren van de 
afschrijvingslasten, welke betrekking hebben op Stichting Beheersfonds voor de Instrumenten. 
De totale afschrijvingslasten zijn in het geheel opgenomen onder de Lasten Stg. Beheersfonds
Instrumenten.



OOvveerriiggee  bbeeddrriijjffssllaasstteenn

HHuuiissvveessttiinnggssllaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal huisvestingslasten 1.313.348 1.265.000 1.241.229

De gerealiseerde huisvestingslasten zijn hoger dan de begroting 2019, door de verwerking van de kosten van de
vervanging van de vloer in de vestiging in Almelo. Deze kosten zijn voorzien in onze bestemmingsreserve.

AAllggeemmeennee  bbeehheeeerrssllaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal algemene beheerslasten 215.482 218.300 222.425

De gerealiseerde algemene beheerslasten zijn ongeveer gelijk aan de begroting. 

SSppeecciiffiieekkee  llaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal specifieke lasten 163.871 196.000 190.698

De realisatie van de specifieke lasten zijn lager dan begroot voor 2019. Met name vanwege lagere
kosten voor projecten. 

OOvveerriiggee  llaasstteenn  SSttiicchhttiinngg  BBeehheeeerrssffoonnddss  vvaann  ddee  IInnssttrruummeenntteenn  MMuuzziieekksscchhooooll  TTwweennttee

OOvveerriiggee  llaasstteenn  Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
Totaal overige baten en lasten 22.226 0 68.659

Onder de overige baten en lasten zijn de mutaties in de staat van baten en lasten
van de Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente opgenomen. 

FFiinnaanncciiëëllee  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn

FFiinnaanncciiëëllee  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
Totaal financiële baten en lasten -2.566 -3.000 -2.651

De financiële baten en lasten liggen in lijn met begroting.

FFiinnaanncciiëëllee  ggeeggeevveennss//kkeennggeettaalllleenn Realisatie Realisatie Realisatie
2019 2018 2017

- verhouding algemene reserve / totale lasten 10,0% 10,4% 13,9%

- liquiditeit; vlottende activa en liquide
middelen / kortlopende schulden 2,51 2,52 2,45

Het weerstandsvermogen, de verhouding algemene reserve ten opzichte van de totale lasten, 
is ten opzichte van 2018 gedaald, door de benutting van de bestemmingsreserve.

GGeebbeeuurrtteenniisssseenn  nnaa  bbaallaannssddaattuumm

In 2020 zijn - tussen ultimo 2019 en datum controleverklaring - geen noemenswaardige gebeurtenissen 
die een aanpassing van of een toelichting in de financiële overzichten noodzakelijk maken. 



BBeezzoollddiiggiinngg  ttooppffuunnccttiioonnaarriisssseenn  mmeett  eenn  zzoonnddeerr  ddiieennssttbbeettrreekkkkiinngg  

In het kader van artikel 4.1 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) vermelden wij de volgende functionarissen:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)

boekjaar 2019 onkosten- t.b.v. 

vergoedingen beloningen

(vast en betaalbaar 

variabel) op termijn

- R.A. Schoonewille 90.863€        -€                9.598€           bestuurder 32 uren per week

01-01-19/31-12-19

0,89 fte

- J.A. van Geffen 68.735€        -€                6.808€          manager 36 uren per week

bedrijfs- 01-01-19/31-12-19

voering 1,00 fte

De beloningen van bovengenoemde functionarissen blijven onder de gestelde normen voor de WNT. 

Voor mevrouw R.A. Schoonewille bedraagt de norm € 172.660,- en voor de heer J.A. van Geffen bedraagt

de norm € 194.000,-. In deze normen zijn de deeltijdpercentages verwerkt.

In onderstaande tabel staan de vergelijkende cijfers over verslagjaar 2018:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)

boekjaar 2018 onkosten- t.b.v. 

vergoedingen beloningen
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- R.A. Schoonewille 88.733€        -€               9.418€          bestuurder 32 uren per week
01-01-18/31-12-18
0,89 fte

- J.A. van Geffen 58.560€        -€               5.908€         manager 24 uren per week
bedrijfs- 01-01-18/30-06-18
voering 0,67 fte

36 uren per week
01-07-18/31-12-18
1,00 fte

boekjaar 2018

(uren en periode)
totaal fte

Dienstverband

(uren en periode)

totaal fte

boekjaar 2019

Dienstverband

OOvveerriiggee  bbeeddrriijjffssllaasstteenn

HHuuiissvveessttiinnggssllaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal huisvestingslasten 1.313.348 1.265.000 1.241.229

De gerealiseerde huisvestingslasten zijn hoger dan de begroting 2019, door de verwerking van de kosten van de
vervanging van de vloer in de vestiging in Almelo. Deze kosten zijn voorzien in onze bestemmingsreserve.

AAllggeemmeennee  bbeehheeeerrssllaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal algemene beheerslasten 215.482 218.300 222.425

De gerealiseerde algemene beheerslasten zijn ongeveer gelijk aan de begroting. 

SSppeecciiffiieekkee  llaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Totaal specifieke lasten 163.871 196.000 190.698

De realisatie van de specifieke lasten zijn lager dan begroot voor 2019. Met name vanwege lagere
kosten voor projecten. 

OOvveerriiggee  llaasstteenn  SSttiicchhttiinngg  BBeehheeeerrssffoonnddss  vvaann  ddee  IInnssttrruummeenntteenn  MMuuzziieekksscchhooooll  TTwweennttee

OOvveerriiggee  llaasstteenn  Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
Totaal overige baten en lasten 22.226 0 68.659

Onder de overige baten en lasten zijn de mutaties in de staat van baten en lasten
van de Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente opgenomen. 

FFiinnaanncciiëëllee  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn

FFiinnaanncciiëëllee  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
Totaal financiële baten en lasten -2.566 -3.000 -2.651

De financiële baten en lasten liggen in lijn met begroting.

FFiinnaanncciiëëllee  ggeeggeevveennss//kkeennggeettaalllleenn Realisatie Realisatie Realisatie
2019 2018 2017

- verhouding algemene reserve / totale lasten 10,0% 10,4% 13,9%

- liquiditeit; vlottende activa en liquide
middelen / kortlopende schulden 2,51 2,52 2,45

Het weerstandsvermogen, de verhouding algemene reserve ten opzichte van de totale lasten, 
is ten opzichte van 2018 gedaald, door de benutting van de bestemmingsreserve.

GGeebbeeuurrtteenniisssseenn  nnaa  bbaallaannssddaattuumm

In 2020 zijn - tussen ultimo 2019 en datum controleverklaring - geen noemenswaardige gebeurtenissen 
die een aanpassing van of een toelichting in de financiële overzichten noodzakelijk maken. 



Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)
boekjaar 2019 onkosten- t.b.v. 

vergoedingen beloningen

(vast en betaalbaar 

variabel) op termijn

- M.J.A. Altink 1.531€           -€                -€                  voorzitter Raad van Toezicht

- C. Aydin 1.531€           -€                -€                  lid Raad van Toezicht

- A.A.J.W. van Bavel 1.531€           -€                -€                  lid Raad van Toezicht

- F.G. Gaasbeek 1.531€           -€                -€                  lid Raad van Toezicht

- O. Peters 1.531€           -€                -€                  lid Raad van Toezicht

- L. van Strien 1.531€           -€                -€                  lid Raad van Toezicht

- J.J. van Tellegen 1.531€           -€                -€                  lid Raad van Toezicht

Genoemde functionarissen hebben het gehele kalenderjaar 2019 hun functie vervult voor Kaliber

Kunstenschool. De bezoldiging van alle leden van de Raad van Toezicht bedraagt in 2019 totaal € 10.717,-.

De bezoldiging van de heer M.J.A. Altink, als voorzitter van de Raad van Toezicht, blijft onder de norm voor

de WNT. De norm bedraagt voor deze functie € 29.100,-.

De bezoldiging van de overige leden van de Raad van Toezicht blijven onder de norm voor de WNT. De

norm voor deze functies bedraagt € 19.400,-.

In onderstaande tabel staan de vergelijkende cijfers over verslagjaar 2018:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)

boekjaar 2018 onkosten- t.b.v. 

vergoedingen beloningen

(vast en betaalbaar 

variabel) op termijn

- H.A. Arnoldy 1.531€           -€                -€                  voorzitter Raad van Toezicht
- M.G.F. Snijders 1.531€           -€               -€                 lid Raad van Toezicht
- A.A.J.W. van Bavel 1.531€           -€               -€                 lid Raad van Toezicht
- J.J. van Tellegen 1.531€           -€               -€                 lid Raad van Toezicht
- M.J.A. Altink 1.531€           -€               -€                 lid Raad van Toezicht
- F.G. Gaasbeek 1.531€           -€               -€                 lid Raad van Toezicht
- L. van Strien 1.531€           -€               -€                 lid Raad van Toezicht

De bezoldiging van alle leden van de Raad van Toezicht bedraagt in verslagjaar 2018 € 10.717,-.

De bezoldiging van de topfunctionarissen en leden RvT blijven ruim onder de norm die voor Kaliber
Kunstenschool van toepassing is in het kader van Wet normering topinkomens voor het kalenderjaar.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Kaliber Kunstenschool

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  geconsolideerde jaarrekening 2019 

Ons oordeel
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2019 die deel uitmaakt van het jaarverslag van Stichting 
Kaliber Kunstenschool te Enschede gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kaliber Kunstenschool per 
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn: RJK C1 Kleine-organisaties- zonder- winststreven en de bepalingen bij en krachtens de 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2019; 
2. de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019; 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 ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kaliber Kunstenschool 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. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
Naast de geconsolideerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:

· Het bestuursverslag
· Verslag van de Raad van Toezicht
· Verantwoording gemeentes
· Verantwoording personeel & organisatie

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 de Nederlandse 
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Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de geconsolideerde jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het de andere informatie in overeenstemming 
met RJK C1 Kleine organisaties- zonder- winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de geconsolideerde 
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de geconsolideerde 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJK C1 Kleine 
organisaties- zonder- winststreven en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de geconsolideerde jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting Kaliber 
Kunstenschool te liquideren of de bedrijfsactiviteiten  te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.  Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting Kaliber Kunstenschool haar bedrijfsactiviteiten  in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de geconsolideerde jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde 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 geconsolideerde 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:      
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§ het identificeren en inschatten van de risico's dat de geconsolideerde 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 Stichting Kaliber Kunstenschool; 

§ 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 geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven;    

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

§ het evalueren of de geconsolideerde 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.  

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad  over alle relaties en andere 
zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband 
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen

Enschede, 16 maart 2020
KroeseWevers Audit BV

Was getekend
E.H.A. Hutten RA   

    
    

    
    

   






